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ЗАКОН

за трудовата миграция и трудовата мобилност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда:
1. регулирането на достъпа до пазара на
труда на работници – граждани на трети държави, включително извършването на дейност
на свободна практика;
2. осъществяването на правото на свободно
движение в Република България на работници – граждани на друга държава – членка на
Европейския съюз, на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария;
3. заетостта на български граждани при
свободното им движение в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо
пространство;
4. двустранното регулиране на заетостта с
трети държави – както на български граждани
на тяхна територия, така и на техни граждани
в Република България.
(2) Условията и редът, при които работниците – граждани на трети държави, и членовете на техните семейства, както и граждани
на трети държави – членове на семейство
на български граждани, може да влизат, да
пребивават и да напускат Република България, се определят със Закона за чужденците
в Република България.
(3) Условията и редът, при които гражданите
на други държави – членки на Европейския
съюз, и членовете на техните семейства,
както и гражданите на държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария и членовете на техните семейства

влизат, пребивават и напускат Република България, се определят със Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз
и членовете на техните семейства.
Чл. 2. При осъществяване на правата и
задълженията по този закон не се допускат
пряка или непряка дискриминация, привилегии или ограничения, основани на народност,
произход, етническа принадлежност, лично
положение, пол, сексуална ориентация, раса,
възраст, политически и религиозни убеждения,
членуване в синдикални и други обществени
организации и движения, семейно, обществено и материално положение и наличие на
психически и физически увреждания.
Чл. 3. (1) Политиката по свободно движение на работници, трудовата миграция и
интеграцията на чужденци се осъществява в
сътрудничество и след консултации с представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците
и служителите, както и с представители и на
други юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани по реда на глава трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Министърът на труда и социалната
политика след консултации в Националния
съвет по трудова миграция и трудова мобилност може да наложи ограничения на достъпа
на работници – граждани на трети държави,
до пазара на труда, включително на висококвалифицираните и на лицата, извършващи
дейност на свободна практика, съобразно
състоянието, развитието и обществените интереси на пазара на труда.
(3) Сътрудничеството и консултациите по
ал. 1 и 2 се осъществяват от Националния съвет
по трудова миграция и трудова мобилност.
Чл. 4. (1) Към министъра на труда и социалната политика се създава Национален съвет
по трудова миграция и трудова мобилност.
(2) Националният съвет по трудова миграция и трудова мобилност се състои от равен
брой представители на представителните
организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище,
от представители на министерства, агенции,
комисии, както и на органите за местно самоуправление.
(3) В състава на съвета по ал. 2 могат да
бъдат канени за участие и представители на
международни организации и юридически
лица с нестопанска цел, извършващи дейности
в областта на трудовата миграция, трудовата
мобилност и интеграцията на чужденци.
(4) Председател на Националния съвет
по трудова миграция и трудова мобилност е
министърът на труда и социалната политика.
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(5) Съставът, организацията и дейността
на Националния съвет по трудова миграция и
трудова мобилност се определят с правилника
за прилагане на закона.
Г л а в а

в т о р а

ТРУДОВА МИГРАЦИЯ ОТ ТРЕТИ
ДЪРЖАВИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 5. (1) На гражданин на трета държава се
разрешава достъп до пазара на труда, когато:
1. има трудов договор с местен работодател;
2. е командирован или е изпратен в рамките
на предоставяне на услуги на територията на
Република България;
3. е преместен по вътрешнокорпоративен
трансфер;
4. извършва дейност на свободна практика.
(2) При кандидатстването за първоначален
достъп до пазара на труда, както и за достъп
след срока по чл. 7, ал. 5 чужденецът пребивава
извън територията на Република България.
(3) Условията и редът за допускане на
командировани или изпратени работници и
служители от трети държави в Република България в рамките на предоставяне на услуги се
определят с наредба на Министерския съвет.
Чл. 6. Трудовите и осигурителните отношения на работниците – граждани на трети
държави, наемани от местни работодатели,
както и на извършващите дейност на свободна практика се уреждат при условията и по
реда на българското трудово и осигурително
законодателство.
Чл. 7. (1) Достъп до пазара на труда на
работници – граж дани на трети държави,
се разрешава за заемането на длъжности, за
които не се изисква българско гражданство:
1. съобразно състоянието, развитието и
обществените интереси на българския пазар
на труда след проведено от работодателя
предварително проучване на пазара на труда;
2. при условие че в предходните 12 месеца общият брой на гражданите на трети
държави, работещи за местния работодател,
не надвишава 10 на сто от средносписъчната
численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на
други държави – членки на Европейския съюз,
на държави – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария и лицата
по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 6;
3. когато предлаганите условия на труд и
заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната
категория труд;
4. когато гражданинът на трета държава
притежава специализирани знания, умения
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и професионален опит, необходими за съответната длъжност.
(2) Работниците – граждани на трета държава, с разрешен достъп до пазара на труда
могат да работят по трудово правоотношение
или като командировани в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република
България – само за конкретното юридическо
или физическо лице, и за посочените в разрешението, издадено от компетентните органи,
място, длъжност и срок на работа.
(3) Изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта предоставя писмено решение в
30-дневен срок от подаване на заявлението
за разрешаване на достъп до пазара на труда
по ал. 1 на работници – граждани на трети
държави.
(4) Продължителността на разрешения
достъп до пазара на труда по ал. 1 е за срока
на договора с местния работодател, но за не
повече от 12 месеца.
(5) Срокът на решението по ал. 3 може да
бъде продължен до три години, когато условията за първоначалното му предоставяне не
са променени.
(6) А генци ята по заетост та осиг у рява
информац и я о т носно вси чк и док у мен т и,
необходими за подаването на заявление за
предоставяне на решението по ал. 3, включително за произтичащите от него права и
задължения за работника – гражданин на
трета държава.
(7) Документите, необходими за предоставяне на решението по ал. 3, се подават от
работодателя в Агенцията по заетостта.
(8) За предоставяне или продължаване на
срока на решението по ал. 3 работодателят
внася такса в размер 400 лв.
(9) Условията и редът за упражняване на
регулирана професия в Република България
от граждани на трети държави по трудово
правоотношение или като самостоятелно
заети лица се определят съгласно Закона за
признаване на професионални квалификации.
(10) Условията и редът за предоставяне,
продължаване, отказ или отмяна на решението по ал. 3, както и условията за провеждане
на проучването по ал. 1, т. 1 се определят с
правилника за прилагане на закона.
(11) Условията и редът за издаване, подновяване, отказ и отнемане на разрешенията за
пребиваване и работа се определят с Правилника за прилагане на Закона за чужденците
в Република България (обн., ДВ, бр. 51 от
2011 г.; изм., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60
и 61 от 2014 г. и бр. 40 и 57 от 2015 г.).
Чл. 8. (1) Право на достъп до пазара на
труда нямат работници – граждани на трети
държави, които:
1. имат виза за краткосрочно пребиваване
в Република България;
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2. имат разрешение за продължително пребиваване в Република България на основание
чл. 24, ал. 1, т. 2, 6 – 8, 10, 14, 16, 19 и 20 и
чл. 24в от Закона за чужденците в Република
България.
(2) Право на достъп до пазара на труда
на основание извън посочените в ал. 1 може
да получат работници – граждани на трети
държави, които законно пребивават на територията на Република България, когато са:
1. лица от български произход – до получаване на разрешение за постоянно пребиваване;
2. лица, работили в предходен период, преди
подаване на искането за достъп до пазара на
труда, при условията на международен договор, по който Република България е страна;
3. лица, работили без разрешение за работа
при условията на чл. 9, ал. 3 – при продължаване на заетостта над три месеца;
4. членове на семейство на продължително
пребиваващ в Република България чужденец – гражданин на трета държава.
Чл. 9. (1) Не се изисква разрешение по
чл. 7, ал. 3 за работници – граждани на трети
държави:
1. посочени в чл. 88 от Кодекса на търговското корабоплаване;
2. с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България
и членовете на техните семейства;
3. с предоставено право на убежище или
с п редоставена меж д у народна зак ри ла в
Република България по реда на Закона за
убежището и бежанците;
4. за които това е предвидено в международен договор, по който Република България
е страна;
5. които са членове на семейство на български граждани;
6. които са членове на семейство на гражданин на държава – членка на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, които по
силата на сключени международни договори
с Европейския съюз имат право на свободно
движение;
7. които са акредитирани като членове на
чуждестранни дипломатически, консулски и
търговски представителства, както и на представителства на международни организации
в Република България;
8. официално акредитирани в Република
България кореспонденти на чуждестранни
средства за масово осведомяване;
9. ползващи се с правата по чл. 29, ал. 3
от Закона за убежището и бежанците;
10. търсещи убежище или международна
закрила – за трудова дейност, организирана
в центровете на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;
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11. ползващи се с правата по чл. 44а, ал. 4
от Закона за чужденците в Република България – до осъществяване на експулсирането.
(2) Заетостта на членовете на семейства по
ал. 1, т. 2, 5 и 6, както и на лицата по ал. 1,
т. 9 и 11 се декларира по ред, определен в
правилника за прилагане на закона.
(3) Работник – гражданин на трета държава, командирован в Република България
от чуждестранния му работодател за срок до
три месеца в рамките на 12 месеца, може да
изпълнява определени задачи без разрешение
за работа въз основа на еднократна регистрация в Агенцията по заетостта.
(4) Работник – гражданин на трета държава, командирован в Република България
от чуждестранния му работодател за срок
до 6 месеца в рамките на 12 месеца, може
да изпълнява определени задачи, свързани с
контрола и координацията по изпълнението
на договор за туристически услуги между
чуждестранен туроператор и български туроператор или хотелиер, без разрешение за
работа, въз основа на еднократна регистрация
в Агенцията по заетостта.
(5) Условията и редът за регистрация по
ал. 3 и 4 се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл. 10. (1) В 7-дневен срок от датата
на действителното започване на работа на
гражданина на трета държава работодателят
уведомява за това Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“.
(2) При наемане на работа или при приемане
на работник – гражданин на трета държава,
работодателят изисква от него да представи
валиден документ за пребиваване, нотариално
заверено копие от който съхранява за срока
на наемането или приемането.
(3) Условията по ал. 2 се изпълняват и по
отношение на командированите работници
и служители от трети държави от местното
лице, което ги е приело.
(4) При предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение на работника – гражданин на трета държава, или на командировката в рамките на предоставяне на услуги,
работодателят или лицето, приело работника,
уведомява писмено Агенцията по заетостта
в тридневен срок от датата на прекратяване
на заетостта.
Чл. 11. (1) Изпълнителният директор на
Агенцията по заетостта отказва да предостави
решението по чл. 7, ал. 3, когато:
1. не са спазени разпоредбите на чл. 7,
ал. 1 и 7 и чл. 8, ал. 1;
2. не са спазени процедурите, определени
с правилника за прилагане на закона;
3. работодателят има влязло в сила наказателно постановление в предходен двугодишен
период за ползване труда на чужденец без
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право на достъп до пазара на труда или за
наемане на незаконно пребиваващ чужденец;
4. работодател ят през последните т ри
месеца по своя инициатива е освободил от
работа български граждани, граждани на
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, граждани
на трети държави с разрешено дългосрочно
или постоянно пребиваване в Република
България или с приравнени на техните права по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 6 граждани на трети
държави, които биха могли да бъдат наети на
работното място, за което се иска наемането
на работник – гражданин на трета държава;
5. са налице основания по чл. 10 от Закона
за чужденците в Република България;
6. работодателят в предходната една година
преди подаване на искането за предоставяне
на решение по чл. 7, ал. 3 има влязло в сила
наказателно постановление по чл. 76, ал. 1;
7. работодателят е подал уведомление в
Агенцията по заетостта за масово уволнение
на работници и служители от същите категории, професия и квалификационно ниво, за
които иска да назначи работници – граждани
на трети държави, в предходните 6 месеца
преди внасянето на искането за предоставяне
на решение по чл. 7, ал. 3;
8. работодателят има парични задължения
по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен
ако е допуснато разсрочване или отсрочване
на задълженията или на парични задължения,
свързани с плащането на вноски за социално
осигуряване;
9. работодателят не осъществява икономическа дейност или дейността му е прекратена
чрез ликвидация или несъстоятелност;
10. работникът – гражданин на трета държава, е санкциониран за незаконна трудова
дейност в предходен 5-годишен период или
съгласно представените документи е работил
незаконно в Република България при предишно пребиваване или към момента на внасяне
на искането;
11. министърът на труда и социалната политика е наложил ограничения на достъпа
на граждани на трети държави до пазара на
труда съгласно чл. 3, ал. 2.
(2) Алинея 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
се прилагат и в случаите на командироване
или изпращане на работници и служители от
трети държави.
(3) Отказите по ал. 1 и 2 може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 12. (1) Правото на достъп до пазара
на труда на работник – гражданин на трета
държава, може да бъде отнето, когато:
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1. се установи, че за предоставянето на
решението по чл. 7, ал. 3 са представени
неверни данни;
2. контролните органи на Министерството
на труда и социалната политика установят,
че заетостта на гражданина на трета държава
не съответства на посочените в решението
по чл. 7, ал. 3 длъжност, място на работа,
работодател или местно лице, приемащо на
работа командирован работник или служител
от трета държава;
3. разрешението за пребиваване на работника – гражданин на трета държава, не е
издадено или е отнето по реда на Закона за
чужденците в Република България.
(2) Условията и редът за отнемане на правото на достъп до пазара на труда на работник – гражданин на трета държава, се определят в правилника за прилагане на закона.
Чл. 13. (1) Не се разрешава наемането на
работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България граждани на
трети държави.
(2) В случай че работодател наеме на работа незаконно пребиваващ на територията
на Република България гражданин на трета
държава в нарушение на забраната по ал. 1,
той му дължи уговореното възнаграждение,
но не по-малко от минималната работна
заплата, установена за страната или за съответната икономическа дейност, за период
от три месеца, освен ако работодателят или
наетото лице не докаже друга продължителност на наемането. Плащането е дължимо
и може да се търси по реда на Гражданския
процесуален кодекс и след завръщането на
гражданина в държавата на обичайното му
пребиваване, включително за разходите по
превода на плащането.
(3) Ако работодателят не изплати задължението по ал. 2, наетият на работа незаконно
пребиваващ на територията на Република
България гражданин на трета държава може да
предяви иск срещу него, включително когато
се е върнал или е бил върнат в държавата по
обичайното му пребиваване, в тригодишен
срок по реда на Гражданския процесуален
кодекс.
(4) Върху изплатеното по ал. 2 възнаграждение се дължат съответните данъци и задължителни осигурителни вноски, предвидени за
наетите лица по българското законодателство.
(5) Работодателят поема разходите за връщане на незаконно пребиваващия гражданин
на трета държава.
Чл. 14. (1) Министърът на труда и социалната политика може при доказана целесъобразност, включително за насърчаване
на инвестициите в Република България, да
разрешава достъп до пазара на труда в отделни случаи извън ограниченията по чл. 7,
ал. 1, т. 2.
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(2) За разрешението по ал. 1 министърът
на труда и социалната политика изисква
становища от съответните държавни органи,
както и от представителните организации на
работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, от творчески
съюзи, спортни федерации и национални
спортни организации, от органите на местното
самоуправление.
(3) Агенцията по заетостта публикува на
интернет страницата си актуална информация
за разрешенията по ал. 1.
Раздел ІІ
Единно разрешение за пребиваване и работа
Чл. 15. (1) Единното разрешение за пребиваване и работа се издава от Министерството
на вътрешните работи съгласно чл. 24и от
Закона за чужденците в Република България
и съдържа предоставеното от изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта решение
по чл. 7, ал. 3 за граждани на трети държави,
които:
1. кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа;
2. притежават ва лидно разрешение за
пребиваване на територията на Република
България за цели, различни от трудова заетост.
(2) Решението по ал. 1 се предоставя при
спазване на чл. 7, ал. 1.
(3) Срокът на решението по ал. 1 може да
бъде продължаван за срок до 12 месеца, когато
са налице основанията за първоначалното му
предоставяне и няма прекъсване в заетостта,
като общата продължителност не може да
надвишава три години.
(4) За предоставяне на решението по ал. 1
не се прилагат разпоредбите на чл. 7, ал. 1,
т. 1 и 2 за работа на:
1. лица от български произход, доказан по
установения ред, за наемането им на длъжност,
за която имат съответното образование или
професионални квалификация и опит – до
пол у чаване на разрешение за постоянно
пребиваване;
2. чужденци, чиято заетост на територията
на страната произтича от изпълнението на
международни договори, по които Република
България е страна;
3. гост-преподаватели, лектори и учители в
български висши и средни училища с решение
съответно на академичните съвети на висшите
училища и на регионалните инспекторати на
Министерството на образованието и науката;
4. артисти-изпълнители по смисъла на чл. 74
от Закона за авторското право и сродните му
права с доказана професионална компетентност – след потвърден от Министерството на
културата интерес от наемането им;
5. спортисти и треньори в спортни клубове
при потвърден от българските национални
спортни федерации и съюзи интерес от на-
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емането им поради техните особени лични
качества и висока степен на професионални
знания и умения.
(5) Достъпът до пазара на труда на лицата
по ал. 4 може да бъде продължаван и след
изтичане на тригодишния срок на заетост
по ал. 3.
Чл. 16. Този раздел не се прилага за граждани на трети държави, които са:
1. командировани или изпратени в рамките
на предоставянето на услуги – за срока на
командироването;
2. получили разрешение за продължително
пребиваване за целите на вътрешнокорпоративен трансфер;
3. получили разрешение за сезонен работник;
4. получили разрешение за извършване на
дейност на свободна практика в Република
България;
5. приети като научни работници за целите на провеждане на научноизследователски
проект по споразумение за прием с научноизследователска организация.
Раздел III
Синя карта на Европейския съюз
Чл. 17. (1) Разрешението за пребиваване
и работа тип „Синя карта на Европейския
съюз“ се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 33к, ал. 1 от
Закона за чужденците в Република България
и съдържа предоставеното от изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта решение
по чл. 7, ал. 3.
(2) Решението по ал. 1 се предоставя в
15-дневен срок от подаване на заявлението
при спазване на чл. 7, ал. 1, т. 1, 3 и 4, когато:
1. работникът – гражданин на трета държава, притежава необходимата за съответната
работа компетентност – придобито висше образование, което се удостоверява с диплома,
удостоверение или друг документ, издаден от
компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено
от образователна институция, призната като
висше училище от съответната държава;
2. брутната работна заплата, посочена в
трудовия договор на работника – гражданин
на трета държава, е най-малко 1,5 пъти повисока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за
последните 12 месеца преди сключването на
трудовия договор.
(3) Решението по ал. 1 се предоставя за
срока на трудовия договор.
(4) За предоставяне на решение за упражняване на висококвалифицирана заетост
трудовият договор е със срок не по-малък от
12 месеца.
Чл. 18. (1) Изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 1 и
2 не се прилагат при предоставяне на решение
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по чл. 17, ал. 1 за упражняване на висококвалифицирана заетост от работник – гражданин
на трета държава, на длъжност от единична
група професии от Националната класификация на професиите и длъжностите, включена в
Списък на професиите, за които има недостиг
на висококвалифицирани специалисти.
(2) Списъкът по ал. 1 се утвърждава от
министъра на труда и социалната политика
въз основа на мотивирано предложение на
на ц иона л но п редс та ви т ел н и т е орга н изации на работодателите и след обсъждане в
Националния съвет по трудова миграция и
трудова мобилност и в Националния съвет за
насърчаване на заетостта. Списъкът може да
се актуализира ежегодно до 31 януари.
(3) Решението за упражняване на висококвалифицирана заетост по ал. 1 се издава при
спазване на чл. 17, ал. 2, т. 1, когато брутната
работна заплата, посочена в трудовия договор
на работника – гражданин на трета държава,
е най-малко два пъти по-висока от средната
работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца
преди сключване на трудовия договор.
Чл. 19. Членовете на семейството на притежател на Синя карта на Европейския съюз имат
право да работят по трудово правоотношение
и да осъществяват дейност на свободна практика на територията на Република България
за срока на пребиваването на притежателя
є при спазване на изискванията на чл. 33к,
ал. 3 от Закона за чужденците в Република
България с решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до
пазара на труда по реда на този закон.
Чл. 20. (1) През първите две години на
висококвалифицирана заетост притежателят
на Синя карта на Европейския съюз може да
упражнява дейности, отговарящи на условията, при които му е издадена Синята карта
на Европейския съюз, само на територията
на Република България.
(2) За срока по ал. 1 притежателят на Синя
карта на Европейския съюз може да смени
работодателя си само след получаване на писмено решение от Агенцията по заетостта при
условия и по ред, определени с правилника
за прилагане на закона.
Чл. 21. (1) В случай че остане без работа,
притежателят на Синя карта на Европейския
съюз има право в рамките на три месеца
да търси и да започне работа при спазване
изискванията на чл. 20, ал. 2.
(2) При възникване на обстоятелството по
ал. 1 притежателят на Синя карта на Европейския съюз се регистрира в Агенцията по
заетостта в срок от 7 работни дни и може
да ползва посреднически услуги за заетост
съгласно Закона за насърчаване на заетостта.
(3) До получаване на решение относно
смяната на работодателя обстоятелството по
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ал. 1 не е основание Агенцията по заетостта
да предложи отнемане на Синята карта на
Европейския съюз.
(4) Правото по ал. 1 може да бъде ползвано
еднократно в рамките на срока на валидност
на Синята карта на Европейския съюз.
(5) Когато не са спазени разпоредбите на
ал. 4, Агенцията по заетостта изготвя мотивирано предложение до Министерството на
вътрешните работи за отнемане или за неподновяване на Синя карта на Европейския съюз.
Чл. 22. На гражданин на трета държава,
нарушил изискванията на чл. 20 и 21, може да
бъде отнета Синята карта на Европейския съюз
или да бъде отказано нейното подновяване по
реда на Закона за чужденците в Република
България и правилника за прилагането му.
Чл. 23. Този раздел не се прилага за граждани на трети държави, които са:
1. приети като научни работници за целите на провеждане на научноизследователски
проект по споразумение за прием с научноизследователска организация;
2. командировани или изпратени в рамките
на предоставянето на услуги;
3. получили разрешение за сезонен работник;
4. получили разрешение за извършване на
дейност на свободна практика в Република
България.
Раздел IV
Сезонна заетост
Чл. 24. (1) Разрешението за сезонен работник се издава от Министерството на
вътрешните работи съгласно чл. 24к от Закона за чужденците в Република България и
съдържа предоставеното от изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта решение
по чл. 7, ал. 3.
(2) Решението по ал. 1 се издава в 15-дневен
срок от подаване на заявлението за сезонна
работа за срок от 90 дни до 9 месеца в рамките на календарната година.
(3) Сезонна работа до 90 дни съгласно
чл. 24л от Закона за чужденците в Република България се регистрира от Агенцията по
заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация.
Чл. 25. (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава Списък на икономическите сектори, включващи дейности,
изпълнението на които зависи от смяната на
сезоните.
(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя еднократно след консултации в Националния съвет
по трудова миграция и трудова мобилност и
за него се уведомява Европейската комисия.
(3) При промяна в икономическите сектори
списъкът по ал. 1 може да се изменя и допълва по реда на ал. 2, за което се уведомява
Европейската комисия.
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(4) Решението по чл. 24, ал. 1 се предоставя само за дейности, включени в списъка
по ал. 1, като не се прилагат разпоредбите
на чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2.
Чл. 26. Когато заявлението за предоставяне
на решение по чл. 24, ал. 1 бъде отхвърлено по
вина на работодателя, той дължи на гражданина на трета държава обезщетение съгласно
българското законодателство.
Чл. 27. (1) Транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до
работното му място в Република България
са за сметка на работодателя. Работодателят
поема разноските и в обратната посока.
(2) За сметка на работодателя са задължителните здравни застраховки и осигуряване
на сезонния работник.
(3) Разходите по ал. 1 и 2 не се възстановяват
на работодателя от сезонния работник и не
могат да се приспадат от възнаграждението му.
Чл. 28. (1) Работодателят представя на
Агенцията по заетостта доказателства, че на
сезонния работник ще бъде осигурено подходящо, отговарящо на всички изисквания за
безопасност и здраве, жилище до изтичане
на срока на договора.
(2) Жилището по ал. 1 се предоставя от
работодателя или се осигурява с неговото
съдействие.
(3) За ползването на жилището сезонният
работник сключва договор за наем.
(4) Наемната цена на жилището по ал. 1
е съобразена с получаваното от сезонния
работник възнаграждение и с качеството на
жилището и не се приспада автоматично от
възнаграждението на сезонния работник.
(5) Работодателят уведомява Агенцията по
заетостта за всяка промяна на обстоятелствата
по ал. 1 – 4.
(6) При проверка на обстоятелствата по
а л. 1 – 4 Изпълни телна агенци я „Главна
инспекция по труда“ има право на достъп
до жилището на сезонния работник с негово
съгласие.
Чл. 29. В случаите по чл. 24к, ал. 7 от
Закона за чужденците в Република България
сезонният работник може да продължи да работи при същия работодател или да го смени
след решение на изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта.
Чл. 30. Този раздел не се прилага за граждани на трети държави, които:
1. осъществяват дейности от името на
предприятия, установени в друга държава
ч ленка в рамк ите на п редоставянето на
услуги по смисъла на чл. 56 от Договора
за функционирането на Европейския съюз,
включително когато са командировани от
предприятия, установени в държава – членка
на Европейския съюз;
2. заедно с членовете на своите семейства и
независимо от гражданството си упражняват
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правото си на свободно движение в Европейския съюз и Европейското икономическо
пространство;
3. са приети като научни работници за
целите на провеждане на научноизследователски проект по споразумение за прием с
научноизследователска организация;
4. са получили разрешение за извършване
на дейност на свободна практика в Република
България.
Раздел V
Вътрешнокорпоративен трансфер
Чл. 31. (1) Разрешението за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, с
право на продължително пребиваване се издава от Министерството на вътрешните работи
съгласно чл. 33п от Закона за чужденците в
Република България и съдържа издаваното
от изпълнителния директор на Агенцията по
заетостта решение по чл. 7, ал. 3.
(2) При предоставяне на решението по
ал. 1 не се прилагат разпоредбите на чл. 7,
ал. 1, т. 1 и 2.
(3) Решението по ал. 1 дава право на работник – гражданин на трета държава, да
извършва трудова дейност на територията
на Република България само за конкретно
приемащо предприятие или група предприятия и само за длъжностите – ръководител,
специалист или служител-стажант.
(4) Приемащото предприятие уведомява
Агенцията по заетостта за всяка промяна,
свързана с процедурата по предоставяне на
решението по ал. 1.
Чл. 32. (1) Условията на труд за работниците – граждани на трети държави, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, се уреждат при условията и по реда за
командированите или изпратени работници
и служители в рамките на предоставяне на
услуги на територията на Република България.
(2) Работникът – гражданин на трета държава, може да извършва трудова дейност на
територията на Република България въз основа
на разрешение за продължително пребиваване
за целите на вътрешнокорпоративен трансфер
за срок до:
1. три години – за работещите като ръководители и специалисти;
2. една година – за работещите като служители-стажанти.
Ч л. 33. Ч ленове т е на семейс т во т о на
лице, преместено при вътрешнокорпоративен
трансфер, имат право да работят по трудово
правоотношение и да осъществяват дейност
на свободна практика на територията на Република България за срока на пребиваване на
лицето, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, при спазване на изискванията на
чл. 33р от Закона за чужденците в Република
България, с решение на изпълнителния ди-
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ректор на Агенцията по заетостта за достъп
до пазара на труда по реда на този закон.
Чл. 34. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта отказва да предостави
решението по чл. 31, ал. 1, когато от представените документи е видно, че приемащото
предприятие е създадено с единствена цел да
улеснява преместването на работници – граждани на трети държави, за целите на вътрешнокорпоративния трансфер.
Чл. 35. Този раздел не се прилага за граждани на трети държави, които:
1. кандидатстват за получаване на разрешение за пребиваване и работа като научни
работници;
2. упражняват правото си на свободно движение в Европейския съюз и Европейското
икономическо пространство;
3. са командировани или изпратени в рамките на предоставяне на услуги;
4. са получили разрешение за извършване
на дейност на свободна практика в Република
България;
5. са приети в редовна форма на обучение
във висше училище или преминават краткосрочно практическо обучение като част от
обучението;
6. са наети от предприятия, които осигуряват временна работа, или от други предприятия, предоставящи работници за извършване
на работа под надзора и ръководството на
друго предприятие;
7. са приети като научни работници за
целите на провеждане на научноизследователски проект по споразумение за прием с
научноизследователска организация.
Раздел VI
Заетост на научни работници, студенти и
стажанти
Чл. 36. (1) Граждани на трети държави,
които са приети като научни работници за
целите на провеждане на научноизследователски проект по споразумение за прием с
научноизследователска организация, упражняват заетост на територията на Република
България без разрешение за работа – за срока
на продължителност на проекта.
(2) Случаите по ал. 1 се регистрират в
Агенцията по заетостта от приемащата научноизследователска организация.
Чл. 37. Членовете на семейството на гражданин на трета държава – научен работник,
имат право да работят по трудово правоотношение и да осъществяват дейност на свободна практика на територията на Република
България за срока на пребиваване на научния
работник при спазване на изискванията на
чл. 24б, ал. 7 от Закона за чужденците в Република България, с решение на изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта за достъп
до пазара на труда по реда на този закон.
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Чл. 38. (1) Граждани на трети държави, които са студенти в редовна форма на обучение
във висше училище в Република България,
може да упражняват краткосрочна заетост след
регистрация от работодателя в Агенцията по
заетостта в срок до 7 дни от началото є, при
спазване изискванията на чл. 24в от Закона
за чужденците в Република България:
1. до 20 часа седмично по време на учебната година, и
2. по време на официално обявените за
съответното висше училище ваканции.
(2) Алинея 1 се прилага и за заетост до 6
месеца в рамките на 12 месеца във връзка с
провеждане на учебна практика, непосредствено свързана с предмета на обучението
на студентите по ал. 1.
Чл. 39. Условията и редът за регистрация
по този раздел се определят с правилника за
прилагане на закона.
Раздел VІІ
Разрешение за работа
Чл. 40. (1) Изпълнителният директор на
Агенцията по заетостта издава разрешение
за работа по искане на местен работодател
или на местното лице, приемащо на работа
командирован или изпратен работник или служител от трета държава, въз основа на което
се издава от Министерството на вътрешните
работи разрешение за продължително пребиваване съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от Закона
за чужденците в Република България.
(2) Разрешението за работа по ал. 1 се
издава за:
1. командировани или изпратени работници
и служители – граждани на трети държави,
в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България;
2. членове на семейство на гражданин
на трета държава, получили разрешение за
продължително пребиваване на основание
чл. 24, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в
Република България;
3. други случаи с цел заетост на граждани
на трети държави, необхванати от тази глава.
(3) Разрешението за работа по ал. 1 се издава
при спазване на чл. 7, ал. 1, т. 4 в 30-дневен
срок след изтичане на срока по чл. 7, ал. 3
по образец, утвърден от министъра на труда
и социалната политика.
(4) Условията и редът за издаване, отказ и
отнемане на разрешения за работа на граждани на трети държави в Република България
се определят с правилника за прилагане на
закона.
Чл. 41. (1) Разрешението за работа по чл. 40,
ал. 1 се издава за срок до една година.
(2) Срокът по ал. 1 за работещите по
трудово правоотношение може да бъде продължаван, ако не са отпаднали условията за
първоначалното издаване.
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(3) Срокът по ал. 1 за командировани или
изпратени работници и служители може да
бъде продължен по изключение с до 12 месеца, ако дейността изисква превишаване на
първоначално обявената продължителност.
(4) За издаване и продължаване на разрешението работодателят или местното лице,
приемащо на работа лицата по чл. 40, ал. 2,
т. 1 и 2, внася таксата по чл. 7, ал. 8.
(5) За преиздаване на разрешението по
чл. 40, ал. 1 поради загубване, повреждане
или унищожаване на документите се заплаща
такса в размер 200 лв.
Чл. 42. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта отказва да издаде или продължи разрешението по чл. 40, ал. 1, когато:
1. са налице основанията по чл. 11;
2. не са изпълнени изискванията, установени с други нормативни актове за упражняване на определената професия от чужденец
в страната;
3. на работника – г ра ж данин на т рета
държава, е наложено ограничение за издаване
на виза и влизане в страната на основание
чл. 10 от Закона за чужденците в Република
България.
Чл. 43. (1) Разрешението по чл. 40, ал. 1 се
отнема с решение на изпълнителния директор
на Агенцията по заетостта, когато:
1. се установи, че за издаването на разрешението са представени неверни данни;
2. контролните органи на Министерството
на труда и социалната политика установят,
че заетостта на работника – гражданин на
трета държава, не съответства на посочените
в разрешението длъжност, място на работа,
работодател или лице, приемащо на работа
командирован работник или служител от
трета държава;
3. разрешението за пребиваване на работника – гражданин на трета държава, в страната
не е издадено или е отнето по реда на Закона
за чужденците в Република България;
4. на работника – гра ж данин на трета
държава, е наложено ограничение за издаване
на виза и влизане в страната на основание
чл. 10 от Закона за чужденците в Република
България.
(2) За отнето разрешение за работа по ал. 1,
т. 1 и 2 Агенцията по заетостта уведомява
гражданина на трета държава, Министерството на вътрешните работи, Министерството
на външните работи и Държавна агенция
„Национална сигурност“.
(3) В тридневен срок от уведомяването по
ал. 2 гражданинът на трета държава е длъжен
да върне разрешението за работа в Агенцията
по заетостта.
(4) Решението за издаване на разрешение за
работа се отменя, когато таксата за издаване
на разрешението не е внесена в едномесечен
срок от получаване на уведомлението.
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Раздел VІІІ
Разрешение за извършване на дейност на
свободна практика
Чл. 44. (1) Изпълнителният директор на
Агенцията по заетостта издава разрешение за
извършване на дейност на свободна практика
от гражданин на трета държава след представяне на подробен план за дейността за
срока на разрешението, въз основа на което
се издава от Министерството на вътрешните
работи разрешение за продължително пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване
съгласно чл. 24а от Закона за чужденците в
Република България.
(2) Разрешението за извършване на дейност на свободна практика по ал. 1 се издава
в 30-дневен срок след изтичане на срока по
чл. 7, ал. 3 по образец, утвърден от министъра
на труда и социалната политика, при спазване
на чл. 7, ал. 1, т. 1 и 4.
(3) Условията и редът за издаване, отказ
и отнемане на разрешение за извършване на
дейност на свободна практика на граждани на
трета държава в Република България се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл. 45. (1) Разрешението за извършване на
дейност на свободна практика по чл. 44, ал. 1
се издава за срок до една година.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде продължаван, ако не са отпаднали условията за
първоначално издаване.
(3) За издаване и продължаване на разрешението кандидатът внася таксата по чл. 7, ал. 8.
(4) За преиздаване на разрешението по
чл. 44, ал. 1 поради загубване, повреждане
или унищожаване на документите се заплаща
такса в размер 200 лв.
Чл. 46. (1) Всяка промяна в личните данни
и обстоятелствата, декларирани в заявлението
за извършване на дейността на свободна практика и в приложените документи, настъпила
след започване на дейността, трябва да бъде
заявена от гражданина на трета държава до
Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от
настъпването на промяната.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта одобрява промени в плана
за дейността, в случай че няма да се отразят
неблагоприятно върху извършваната дейност
и върху поетите от гражданина на трета държава в него ангажименти.
(3) За срока на първоначално издаденото
разрешение за извършване на дейност на
свободна практика не се допуска промяна в
предмета на извършваната дейност.
(4) Гражданин на трета държава, който
изпадне във временно затруднение или невъзможност за извършване на дейността на
свободна практика, уведомява в 7-дневен срок
Агенцията по заетостта.
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Чл. 47. Издаване или продължаване на
разрешение за извършване на дейност на
свободна практика от граждани на трети
държави се отказва в следните случаи:
1. гражданинът на трета държава не е подал
необходимите документи;
2. представеният план за дейността или
отчетът за неговото изпълнение не са обосновани или не е доказан икономически или
обществен ефект;
3. от подадените документи се установява, че гражданинът на трета държава има
намерение да извършва работа по трудово
правоотношение;
4. гражданинът на трета държава е подал
документи преди изтичането на 12 месеца от
датата на отнемането на предишно разрешение за извършване на дейност на свободна
практика;
5. гражданинът на трета държава не е изпълнил задълженията си по Кодекса за социално осигуряване и данъчните си задължения;
6. на гражданина на трета държава е наложено ограничение за издаване на виза и
влизане в страната на основание чл. 10 от
Закона за чужденците в Република България.
Чл. 48. (1) Разрешението за извършване на
дейност на свободна практика от гражданин
на трета държава се отнема с решение на
изпълнителния директор на Агенцията по
заетостта, когато:
1. се установи, че за издаването на разрешението гражданинът на трета държава е
заявил неверни лични данни или не е уведомил
Агенцията по заетостта за промяната по чл. 46,
ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от настъпването на
промяната;
2. изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта не одобри промяната по чл. 46,
ал. 2;
3. гражданинът на трета държава изпадне
в неплатежоспособност;
4. в рамките на последните 12 месеца затрудненията или невъзможността за извършване
на дейността продължат повече от:
а) три месеца, ако гражданинът на трета
държава е извършвал дейност на свободна
практика на територията на Република България по-малко от две години;
б) 6 месеца, ако гражданинът на трета
държава е извършвал дейност на свободна
практика на територията на Република България две години или повече;
5. контролните органи на Министерството
на труда и социалната политика установят
грубо или системно нарушение на трудовото
законодателство по отношение на наетите в
изпълнение на дейността лица;
6. на гражданина на трета държава е наложена принудителна административна мярка
по реда на Закона за чужденците в Република
България;
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7. разрешението за пребиваване на чужденеца в страната не е издадено или е отнето
по реда на Закона за чужденците в Република
България.
(2) За отнето разрешение за извършване
на дейност на свободна практика по ал. 1,
т. 1 – 6 Агенцията по заетостта уведомява
гражданина на трета държава, Министерството на вътрешните работи, Министерството
на външните работи и Държавна агенция
„Национална сигурност“.
(3) В тридневен срок от уведомяването по
ал. 2 гражданинът на трета държава връща
разрешението за извършване на дейност на
свободна практика в Агенцията по заетостта.
(4) Решението за издаване на разрешение
за извършване на дейност на свободна практика се отменя, когато таксата за издаване
на разрешението не е внесена в едномесечен
срок от получаване на уведомлението.
Г л а в а

т р е т а

РАВНО ТРЕТИРАНЕ
Ч л. 49. (1) Гра ж дани т е на д ру га д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз, на
д ържа ва – с т ра на по Споразу мен иет о за
Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, които са
упражнили правото си на свободно движение,
при пребиваването си в Република България
имат всички права и задължения според
българските закони и международните договори, по които Република България е страна,
с изключение на тези, за които се изисква
българско гражданство.
(2) Гражданите на трети държави, притежателите на Единно разрешение за пребиваване и работа, на Синя карта на Европейския
съюз и на Разрешение за сезонен работник
са равнопоставени на българските граждани
по отношение на:
1. достъпа до информация за обявени свободни работни места;
2. ползването на посредничество по информиране и наемане на работа;
3. условията на труд, включително по отношение на заплащането, работното време
и почивките, прекратяването на трудовото
правоотношение, минималната възраст за
започване на работа, участие в колективното
трудово договаряне;
4. безопасността и здравето при работа;
5. условията за достъп, подчиняването на
задължения и ползването на права на социална сигурност в рамките на правото на
Европейския съюз;
6. достъпа до стоки и услуги, включително
обществени;
7. образованието и професионалното обучение;
8. признаването на дипломи за завършено
образование;
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9. признаването на удостоверения и други
доказателства за професионална квалификация в съответствие със Закона за признаване
на професионални квалификации;
10. плащанията на придобити законоустановени пенсии за старост, инвалидност и
смърт, свързани с приходите и по предходна
заетост, в размер, приложим съгласно правото на държавата членка или на държавите
членки – длъжници, при преместване в трета
държава, без да се засягат разпоредбите на
Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г.
за разширяване обхвата на Регламент (ЕО)
№ 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009
по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези
регламенти единствено на основание на тяхното гражданство (ОВ, L 344/1 от 29 декември
2010 г.), както и на съществуващите двустранни
споразумения с трети държави; същото се
прилага и по отношение на плащанията за
преживелите ги съпрузи;
11. свободата на сдружаване, присъединяване и членство в организации на работници и служители или работодатели, както и
в професионални и съсловни организации,
включително по отношение на предоставяните
привилегии от такова членство, освен когато
по силата на закон, устав или друг нормативен
акт се изисква българско гражданство, без да
се засягат общественият ред и обществената
сигурност;
12. правата за ползване на данъчни облекчения при условията и по реда на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
(3) В обхвата на ал. 2, т. 5 не се включват
семейните надбавки и обезщетенията при
безработица, когато разрешението се издава
за заетост с продължителност до 9 месеца.
(4) Условията по ал. 2 не възпрепятстват
налагането на мерки за административна принуда по глава пета от Закона за чужденците
в Република България.
Чл. 50. (1) От правата по чл. 49, ал. 2 се
ползват и гражданите на трети държави с
разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България съгласно
Закона за чужденците в Република България.
(2) При ползването на правото по чл. 49,
ал. 2, т. 7 се включва и достъпът до стипендии
по реда за българските граждани.
Чл. 51. (1) От правата по чл. 49, ал. 2 се
ползват и членовете на семействата на притежатели на Синя карта на Европейския съюз,
които обичайно пребивават на територията
на Република България.
(2) При преместване в друга държава – членка на Европейския съюз, ползването на правата
по чл. 49, ал. 2, т. 1 – 5 се преустановява след
получаване на Синя карта на Европейския
съюз или на друго разрешение за пребиваване
от следващата държава членка или при изтичане на срока на пребиваване в България.
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Чл. 52. (1) Сезонен работник се полза
от правото си по чл. 49, ал. 2, т. 7 само по
отношение на сезонната работа, за която е
получил разрешение по реда на раздел IV.
(2) Данъчните облекчения по чл. 49, ал. 2,
т. 12 не се прилагат в случаите, в които регистрираното или обичайното местопребиваване на членовете на семейството на сезонен
работник, за които той подава съответната
декларация за прилагане на облекчения, е
извън територията на Република България.
Чл. 53. (1) По отношение на условията и
реда за заетост в Република България работниците – граждани на трети държави, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер,
се ползват от правото на равно третиране с
командированите работници и служители в
рамките на предоставяне на услуги.
(2) Гражданите на трети държави по ал. 1
са равнопоставени на българските граждани
по отношение на правата по чл. 49, ал. 2,
т. 4 – 10.
Чл. 54. (1) От правата по чл. 49, ал. 2,
т. 3 – 9 се ползват и чужденците, получили
разрешение за продължително пребиваване
като научни работници по чл. 24б от Закона
за чужденците в Република България.
(2) От правата по чл. 49, ал. 2, т. 3 – 9 се
ползват и чужденците, получили разрешение
за работа или разрешение за извършване на
дейност на свободна практика.
(3) Равното третиране на командированите
работници и служители се определя с наредбата по чл. 5, ал. 2.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТРУДОВА МОБИЛНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ
Чл. 55. (1) Правото на свободно движение
на български работници на територията на
Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или на Конфедерация
Швейцария, както и на работници – граждани
на друга държава – членка на Европейския
съюз, държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, на територията на Република България е гарантирано
от чл. 45 от Договора за функционирането
на Европейския съюз и се осъществява в
съответствие с Регламент (ЕС) № 492/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
5 април 2011 г. относно свободното движение
на работници в Съюза (ОВ, L 141/1 от 27 май
2011 г.).
(2) Гражданите на друга държава – членка
на Европейския съюз, на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, които са упражнили правото си
на свободно движение в България, могат да
потърсят закрила по законоустановения ред
в случаите, в които са:
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1. ощетени в резултат на необосновани
ограничения и пречки да упражняват своето
право на свободно движение;
2. засегнати от неспазването на принципа
на равно третиране спрямо тях, дори след като
правоотношението, при което се твърди, че
са възникнали ограниченията, пречката или
дискриминацията, е прекратено.
(3) За осъществяване на правата на лицата
по ал. 1 Министерството на труда и социалната
политика и Агенцията по заетостта си сътрудничат със съответните държавни институции
на другите държави – членки на Европейския
съюз, на държави – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария.
Чл. 56. (1) Министерството на труда и социалната политика планира, координира и чрез
Агенцията по заетостта осъществява дейността
по насърчаване, анализ, наблюдение и подкрепа на равното третиране на работниците от
Европейския съюз и на членовете на техните
семейства при упражняване на правото им на
свободно движение.
(2) Агенцията по заетостта осигурява своевременно ясна, безплатна, леснодостъпна,
подробна и актуална информация за всички
права и задължения във връзка със свободното движение на работници на повече от един
от официалните езици на институциите на
Европейския съюз.
Чл. 57. Всички въпроси, свързани с упражняване правото на свободно движение на
работници, се обсъждат в Националния съвет
по трудова миграция и трудова мобилност.
Чл. 58. (1) Условията и редът за командироване на работници и служители от държавите – членки на Европейския съюз, от
държавите – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или
от Конфедерация Швейцария се определят с
наредба на Министерския съвет.
(2) Условията и редът за упражняване на
регулирана професия в Република България от
граждани на държави – членки на Европейския
съюз, на държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария по трудово
правоотношение или като самостоятелно заети
лица се определят съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.
Чл. 59. (1) Българските граждани и гражданите на друга държава – членка на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, които са
упражнили правото на свободно движение на
територията на Република България, могат да
ползват посреднически услуги за заетост по
реда на Закона за насърчаване на заетостта.
(2) Условията и редът за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа
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в други държави от лицата по чл. 27, ал. 2,
т. 2 и 3 от Закона за насърчаване на заетостта
се определят с наредбата по чл. 28, ал. 8 от
същия закон.
Г л а в а

п е т а

ДВУСТРАННО РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
Чл. 60. Българските граждани по силата на
този закон могат да работят в друга държава
съгласно националното є законодателство и/
или при условия и по ред, регламентирани с
международен договор за обмен на работна
сила, по който Република България е страна:
1. като сключат договор с работодател от
съответната държава чрез посредник по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта;
2. като бъдат командировани от работодателя си;
3. при условията на вътрешнокорпоративен
трансфер в трета държава.
Чл. 61. Работодателите и посредниците по
чл. 60 не могат да уговарят за българските
граждани условия на труд и възнаграждения
под минималните за приемащата държава съгласно националното є законодателство.
Чл. 62. (1) Министърът на труда и социалната политика води преговори и сключва въз
основа на решение на Министерския съвет
международни договори за регулиране на
трудовата миграция с трети държави, както и
в областта на заетостта.
(2) Договори по ал. 1 могат да се сключват с
трети държави при наличие на взаимен интерес
и при отчитане развитието на политиката на
Европейския съюз към трети държави, както
и на общоевропейски инициативи, към които
Република България се е присъединила.
(3) За гарантиране на социалните права на
работниците и служителите от двете договарящи страни договорите по ал. 1 приоритетно
се сключват с държави, с които има сключени
или се водят преговори да бъдат сключени
двустранни договори за социална сигурност.
(4) Министърът на труда и социалната политика дава указания по прилагането на международните договори в областта на заетостта,
по които Република България е страна, ако в
тях не е предвидено друго.
Г л а в а

ш е с т а

СЛУЖБИ ПО ТРУДОВИ И СОЦИАЛНИ
ВЪПРОСИ
Чл. 63. Министерството на труда и социалната политика осъществява сътрудничество
със съответните институции на други държави
в областта на трудовите и осигурителните отношения относно:
1. националното трудово и осигурително
законодателство и законодателството за наемане
на работа на чужденци;
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2. наетите български граждани на територията на съответната държава и наетите
граждани на съответната държава на територията на Република България;
3. установените нарушения на условията и
реда за наемане на работа, включително при
посредничество и по двустранни договори за
заетост и регулиране на трудовата миграция;
4. установените случаи на незаконно извършване на трудова дейност и злоупотреби
със социални права на български граждани
на територията на съответната държава и на
граждани на съответната държава на територията на Република България.
Чл. 64. (1) За изпълнение на дейностите по
чл. 63 и за защита на правата на български
работници в други държави Министерството
на труда и социалната политика поддържа и
развива мрежа от служби по трудови и социални въпроси в съответните задгранични
представителства на Република България.
(2) Службите по ал. 1 се разкриват по предложение на министъра на труда и социалната
политика след съгласуване с министъра на
външните работи.
(3) В службите по ал. 1 работят дългосрочно
командировани служители на Министерството
на труда и социалната политика с временен
дипломатически ранг по реда на Закона за
дипломатическата служба, определени след
конкурс при условия и по ред, определени в
правилника за прилагане на този закон.
(4) При изпълнението на конкретните си
дейности службите по ал. 1 се ръководят от
министъра на труда и социалната политика
съгласувано с министъра на външните работи.
(5) Условията и редът за осъществяване на
дейността на службите по трудови и социални
въпроси се определят с акт на министъра на
труда и социалната политика след съгласуване
с министъра на външните работи.
Г л а в а

с е д м а

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
Чл. 65. (1) Република България предоставя
на Европейската комисия статистически данни
относно броя на работниците – граждани на
трети държави, на които е разрешен достъп
до пазара на труда за първи път, и относно
броя на гражданите на трети държави, чието
разрешение е продължено или оттеглено. Данните се предоставят по съответните категории
работници, за които това е предвидено в директивите в областта на трудовата миграция.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят, разпределени по гражданство, срок на валидност
на решението и икономически сектор.
(3) Данните по ал. 1 се предоставят на
Европейската комисия до 6 месеца след края
на съответната година в съответствие с Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно
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статистиката на Общността за миграцията и
международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно
изготвяне на статистика за чуждестранните
работници (ОВ, L 199/23 от 31 юли 2007 г.)
и се отнасят до референтни периоди от една
календарна година.
(4) За осигу ряване на статистическите
данни по ал. 1 и 2 Агенцията по заетостта
и Министерството на вътрешните работи
предоставят на Националния статистически
институт всички необходими изходни данни.
Г л а в а

о с м а

ДОКЛАДВАНЕ
Чл. 66. (1) На всеки три години Република
България представя доклад на Европейската
комисия за прилагането на директивите в
областта на трудовата миграция и трудовата
мобилност, в които това е предвидено.
(2) Докладът по ал. 1 включва и подробна оценка на правилното функциониране на
схемата за мобилност в рамките на Европейския съюз, на възможните злоупотреби с
тази схема, както и на взаимодействието є с
достиженията на правото от Шенген.
Г л а в а

д е в е т а

КОНТРОЛ
Чл. 67. (1) Министърът на труда и социалната политика упражнява цялостен контрол
по спазването на закона.
(2) Специализираната контролна дейност
се осъществява от Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ към министъра
на труда и социалната политика.
Чл. 68. (1) Контролните органи по чл. 67,
ал. 2 имат право да:
1. посещават по всяко време местата, където се извършва работа или се упражнява
професия, или се ползват от работници и
служители, както и да изискват от лицата,
които се намират на територията им, да се
легитимират с лични документи;
2. изискват от проверяваните физически и
юридически лица писмени обяснения и сведения, както и предоставяне на заверени копия
от всички необходими документи и справки;
3. се осведомяват пряко от работниците и
служителите по всички въпроси във връзка
с упражняването на контрола, да изискват от
тях да декларират писмено факти и обстоятелства, свързани с осъществяваната трудова
дейност, включително данни за заплащането
на труда, както и основанието за пребиваване
на чужденците.
(2) Контролните органи по чл. 67, ал. 2 са
длъжни да:
1. проверяват получените сигнали за нарушения съгласно правилата и условията,
предвидени в българското законодателство;
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2. не разгласяват сведенията, съставляващи
държавна, служебна или търговска тайна,
които са им станали известни във връзка с
упражняването на контрола;
3. не използват получената информация за
свое или на други лица облагодетелстване;
4. пазят в тайна източника, от който са
получили сигнал за нарушение.
(3) При установяване на закононарушения,
които съдържат данни за извършено престъпление, контролните органи уведомяват
прокуратурата.
Чл. 69. (1) Работодателите, длъжностните
лица, работниците и служителите, местните
лица, приели на работа командировани работници и служители от държавите – членки
на Европейския съюз, или командировани
работници и служители от трети държави,
оказват съдействие на контролните органи
при изпълнение на техните функции.
(2) За извършени нарушения на този закон
и на международните договори по чл. 62 работодателите, работниците и служителите, организациите на работодателите и на работниците
и служителите имат право да сигнализират
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ по реда на Кодекса на труда.
Чл. 70. (1) Граждани на трети държави – незаконно наети на работа и сезонни работници, могат лично или чрез упълномощени
от тях физически или юридически лица да
сигнализират Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ за нарушения на чл. 13,
ал. 1, извършени от техния работодател.
(2) Трети лица, които имат доказан законен
интерес от спазването на чл. 13, ал. 1, имат
право да се включат от името или в подкрепа
на гражданин на трета държава – незаконно
нает на работа и сезонен работник, с неговото
съгласие в административните и гражданските
производства, предвидени по този закон и по
Закона за административните нарушения и
наказания.
(3) Оказването на съдействие по ал. 1 и 2
на гражданите на трети държави, които са
незаконно наети на работа, не се смята за
подпомагане на незаконно пребиваване.
(4) Упълномощаването по ал. 1 и съгласието по ал. 2 са в писмена форма с нотариална
заверка на подписите.
Чл. 71. (1) Въз основа на оценка на риска
Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“ извършва контрол по наемането
на работа на чужденци.
(2) Оценката на риска по ал. 1 се извършва
с оглед на идентифициране на икономическите
дейности и сектори, в които се наблюдава
или е възможно да се извърши наемане на
незаконно пребиваващи чужденци.
(3) Оценката на риска по ал. 1 се извършва
въз основа на анализ на наличните данни за
търсенето и предлагането на работна сила,
включително на чужденци, по дейности и
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сектори, нивото на предлаганото заплащане,
регистрирани нарушения и други данни, които
могат да имат отражение за идентифициране
на нарушения на забраната по чл. 13, ал. 1.
(4) Оценката на риска по ал. 1 може да
се извършва и по отношение на незаконното
наемане на законно пребиваващи в Република
България чужденци.
Чл. 72. (1) Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ може да прилага следните принудителни административни мерки:
1. да дава задължителни предписания на
работодателите, на длъжностните лица, на
местните лица, приели на работа командировани работници и служители от държавите – членки на Европейския съюз, или
командировани работници и служители от
трети държави, за преустановяване на нарушенията по този закон;
2. да спира изпълнението на незаконни
решения или нареждания на работодател или
длъжностно лице в областта на трудовата
заетост по този закон;
3. да дава задължителни предписания на
работодателите, органите по назначаването,
длъжностните лица и местните лица, приели на
работа командировани работници и служители
от държавите – членки на Европейския съюз,
или командировани работници и служители от
трети държави, за отстраняване на нарушения,
свързани с начисляването във ведомостите за
заплати и изплащането на суми за трудови
възнаграждения, които са под минималните,
приети за страната за съответната категория
работници;
4. да дава задължителни предписания на
работодател, който е наел на работа незаконно пребиваващ на територията на Република
България чужденец, за начисляване и изплащане на дължимите му по чл. 13 плащания.
(2) При прилагане на принудителните административни мерки контролните органи на
инспекцията по труда не носят отговорност
за причинените вреди.
(3) Принудителните административни мерки по ал. 1 могат да се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс, като
обжалването не спира изпълнението им.
Чл. 73. Когато работодателят е подизпълнител, изпълнителят, чийто пряк подизпълнител е работодателят, както и всеки
следващ изпълнител, чиито подизпълнители
са те, когато се установи с влязъл в сила
акт на компетентен орган, че са знаели за
нарушенията към командирован работник
или служител, към сезонния работник, към
наетия на работа незаконно пребиваващ на
територията на Република България чужденец
и не са информирали контролните органи,
могат да отговарят заедно с работодателя или
вместо него за всички задължения, произтичащи от закона.
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Чл. 74. Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ поддържа на интернет
страницата си актуален списък на работодателите, на които е наложено административно
наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните 5
години.
Г л а в а

д е с е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 75. (1) На физически и/или юридически лица, които не изпълнят задължително
предписание на контролните органи по чл. 72,
ал. 1, се налага глоба, съответно имуществена
санкция в размер от 1500 до 10 000 лв., а при
повторно нарушение – от 3000 до 20 000 лв.
(2) На работодател, длъжностно лице или
физическо лице, на местно лице, приело на
работа командировани работници и служители
от държавите – членки на Европейския съюз,
или командировани работници и служители
от трети държави, което противозаконно
пречи на контролните органи да изпълнят
служебните си задължения, се налага глоба,
съответно имуществена санкция в размер от
10 000 до 20 000 лв., ако не подлежи на потежко наказание.
Чл. 76. (1) На работодател, за който чужденец предоставя работна сила без разрешение
за работа или без регистрация в Агенцията по
заетостта, или на местно лице, приело на работа командирован чужденец без разрешение
за работа или без регистрация в Агенцията по
заетостта, както и на чужденец, извършващ
трудова дейност без разрешение за работа или
без регистрация в Агенцията по заетостта, и
на командирован в Република България чужденец в рамките на предоставяне на услуги
без разрешение за работа или без регистрация
в Агенцията по заетостта, се налага глоба,
съответно имуществена санкция в размер,
определен по чл. 48 от Закона за чужденците
в Република България, освен ако не подлежи
на по-тежко наказание.
(2) На местно лице, приело на работа командировани работници или служители от
други държави – членки на Европейския съюз,
от държави – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или от Конфедерация Швейцария, или работници или служители от трети държави,
което не спазва условията и реда за командироване на работници или служители от
държавите – членки на Европейския съюз,
държавите – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или от Конфедерация Швейцария, или за
допускане на командировани работници или
служители от трети държави в рамките на
предоставяне на услуги, се налага глоба,
съответно имуществена санкция в размер
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5000 лв., а за повторно нарушение – от 5000
до 10 000 лв.
(3) На работодател, който не е декларирал
в Агенцията по заетостта в законоустановения
срок наемането на работа на граждани на трети
държави, които не са получили разрешение
за постоянно пребиваване на територията на
Република България и са членове на семейство
на български граждани или на граждани на
Европейския съюз, на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, които по силата на сключени
международни договори с Европейския съюз
имат право на свободно движение, се налага
глоба, съответно имуществена санкция в размер 2500 лв., а при повторно нарушение – от
2500 до 5000 лв.
Чл. 77. (1) На работодател, нарушил разпоредбата на чл. 13, ал. 1, когато нарушението
не съставлява престъпление, се налага глоба,
съответно имуществена санкция в размер,
определен по чл. 48в от Закона за чужденците
в Република България, освен ако не подлежи
на по-тежко наказание.
(2) Работодателите по ал. 1, които са юридически лица, не могат да участват в мерките
за насърчаване на заетостта по Закона за насърчаване на заетостта за период една година
от констатиране на нарушението.
Чл. 78. (1) В случаите, когато за нарушение
на този закон не е предвидено друго наказание, на виновните лица се налага глоба или
имуществена санкция в размер от 1500 до
15 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
повторно, се налага глоба или имуществена
санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.
Чл. 79. (1) Нарушенията на този закон се
установяват с актове, съставени от държавните
контролни органи.
(2) Актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя
лично срещу подпис, а при невъзможност да
му се връчи, се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случаите,
когато лицето не бъде намерено на адреса
на управление, на постоянния му адрес или
на адреса по месторабота, връчването се
извършва, като на таблото за обявления и
на официалната интернет страница на органа по чл. 67, ал. 2 се поставя съобщение за
съставянето на акта, подлежащ на връчване.
(3) В случаите по ал. 2, изречение второ,
актът за установяване на административно
нарушение се смята за връчен след изтичане
на 7-дневен срок от поставянето на съобщението и публикуването му на официалната
интернет страница на органа по чл. 67, ал. 2.
(4) Наказателните постановления се издават
от ръководителя на съответния контролен орган или от оправомощени от него длъжностни
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лица съобразно ведомствената принадлежност
на съставителите на актове.
(5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания, доколкото с този закон
не е установен друг ред.
(6) Събраните суми от наложени глоби и
имуществени санкции се администрират от
Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Висококвалифицирана заетост“ е наемане на работа на лице, което притежава
необходимата за съответната работа компетентност – придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение
или друг документ, издаден от компетентен
орган след обучение с продължителност не
по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше
училище от съответната държава.
2. „Втора държава членка“ е държавата
членка по смисъла на § 1, т. 1в от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците
в Република България.
3. „Вътрешнокорпоративен трансфер“ е временно преместване с цел работа или обучение
на работник – гражданин на трета държава,
от предприятие със седалище или адрес на
управление извън територията на Република
България, с което гражданинът има сключен
трудов договор, в поделение на предприятието или в предприятие, принадлежащо към
същата група от предприятия, със седалище
или адрес на управление на територията на
Република България.
4. „Гражданин на трета държава“ е лице,
което не е гражданин на Република България
и не е гражданин на държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария.
5. „Група от предприятия“ са две или
повече свързани предприятия, като: едното предприятие по отношение на другото
предприятие пряко или непряко притежава
преимуществен дял от записания капитал на
второто предприятие; контролира по-голямата
част от гласовете, свързани с емитирания от
второто предприятие акционерен капитал;
има право да назначава повече от половината
членове на административния, управителния
или надзорния орган на второто предприятие,
или предприятията се намират под единното
управление на предприятието майка.
6. „Единна процедура за кандидатстване“
е процедурата по смисъла на § 1, т. 1е от
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допълнителните разпоредби на Закона за
чужденците в Република България.
7. „Единно разрешение за пребиваване и
работа“ е документът по смисъла на § 1, т. 1д
от допълнителните разпоредби на Закона за
чужденците в Република България.
8. „Командирован или изпратен работник
или служител в рамките на предоставяне на
услуги“ е работник, гражданин на държава – членка на Европейския съюз, или работник – гражданин на трета държава, който в
рамките на определен период извършва работа
на територията на Република България, определена в трудовия договор с работодател,
чието седалище е на територията на друга
държава – членка на Европейския съюз, или
на трета държава.
9. „Лице от български произход“ е лице
по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните
разпоредби на Закона за чужденците в Република България.
10. „Лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер“ е всеки гражданин на
трета държава, който по време на кандидатстването за издаване на разрешение за пребиваване и работа на лице, преместено при
вътрешнокорпоративен трансфер, пребивава
извън територията на Република България.
11. „Местен работодател“ е лице, осъществяващо дейност на територията на Република
България, регистрирано по българското законодателство или по законодателството на
друга държава – членка на Европейския съюз,
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария.
12. „Местно лице, приело на работа командировани или изпратени работници или
служители“ е лице, осъществяващо дейност на
територията на Република България, регистрирано по българското законодателство или по
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, което за своята дейност ползва
услугите на командирован или изпратен работник или служител от държавите – членки
на Европейския съюз, или от трети държави.
13. „Незаконно наемане на работа на гражданин на трета държава“ е наемането на работа
на незаконно пребиваващ на територията на
Република България, както и наемането или
приемането на гражданин на трета държава
без съответното разрешение или регистрация
от Агенцията по заетостта.
14. „Незаконно пребиваващ“ е лице по
смисъла на § 1, т. 3б от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република
България.
15. „Повторно нарушение“ е нарушението,
извършено в едногодишен срок от влизането в
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сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
16. „Приемащо предприятие“ е поделение
на предприятието или предприятието, принадлежащо към същата група от предприятия, със седалище или адрес на управление
на територията на Република България, в
което е преместен работникът – гражданин
на трета държава, при вътрешнокорпоративен
трансфер.
17. „Първа държава членка“ е държавата
членка по смисъла на § 1, т. 1б от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците
в Република България.
18. „Разрешение за лице, преместено при
вътрешнокорпоративен трансфер“ е документът по смисъла на § 1, т. 1ж от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в
Република България.
19. „Разрешение за мобилност при вътрешнокорпоративен трансфер“ е документът по
смисъла на § 1, т. 1з от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република
България.
20. „Разрешение за сезонна заетост“ са
документите по смисъла на чл. 24к и 24л от
Закона за чужденците в Република България.
21. „Разрешение за сезонен работник“ е
документът по смисъла на § 1, т. 1и от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците
в Република България.
22. „Регулирана професия“ е професията
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации.
23. „Ръководител“ е лицето, което заема
висша ръководна длъжност и работи под
надзора на собственика или на колективен
орган за управление на приемащото предприятие, като:
а) управлява приемащото предприятие или
негова административна структура;
б) контролира и упражнява надзор върху
работата на друг професионален или управленски персонал или на служители, извършващи
контрол;
в) дава препоръки при наемане на работа,
прекратяване на трудовото правоотношение,
както и за други действия, касаещи правата и
задълженията на работниците и служителите.
24. „Сезонен работник“ е гражданин на
трета държава, който запазва основното си
място на пребиваване в трета държава и пребивава законно и временно на територията
на Република България, за да извършва сезонна работа, въз основа на един или повече
срочни трудови договори, сключени пряко с
работодател, чието седалище е в Република
България.
25. „Сезонна работа“ е работа, която зависи от смяната на сезоните и е свързана с
определено време на годината посредством
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повтарящо се събитие или поредица от събития, свързани със сезонни условия, при които
необходимостта от работна ръка е значително
по-голяма, отколкото при обикновени текущи
работи.
26. „Синя карта на Европейския съюз“ е
документът по смисъла на § 1, т. 1г от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците
в Република България.
27. „Служител-стажант“ е лице, което има
висше образование и е преместено в приемащото предприятие с цел професионално
развитие или обучение в областта на стопанските техники или методи и което получава
заплащане за периода на трансфера.
28. „Специалист“ е лице, което работи
в поделение на предприятието или в предприятие, принадлежащо към същата група
от предприятия, със седалище или адрес на
управление на територията на Република България и притежава специализирани знания,
които са от съществено значение за областите
на дейност, техниките или управлението на
приемащото предприятие.
29. „Членове на семейството на български
гражданин“ са лицата по смисъла на чл. 2,
ал. 6 от Закона за чужденците в Република
България.
30. „Членове на семейството на гражданин
на друга държава – членка на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария“ са лицата
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната
разпоредба на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете
на техните семейства.
31. „Членове на семейството на гражданин
на трета държава“ са лицата по смисъла на
чл. 2, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България.
32. „Чужденец“ е лице по смисъла на чл. 2,
ал. 1 от Закона за чужденците в Република
България.
§ 2. С този закон се въвеждат изисквания на:
1. Директива 2003/109/ЕО на Съвета от
25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети
страни;
2. Директива 2004/38/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно правото на граждани на Съюза и на
членове на техните семейства да се движат
и да пребивават свободно на територията на
държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви
64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/
ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО,
90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО;
3. Директива 2004/114/ЕО на Съвета от
13 декември 2004 г. относно условията за
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прием на граждани на трети страни с цел
образование, ученически обмен, безвъзмездно
обучение или доброволческа дейност;
4. Директива 2005/71/ЕО на Съвета от
12 ок томври 20 05 г. от носно специфи чна
процедура за прием на граждани от трети
страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност;
5. Директива 2009/50/ЕО на Съвета от
25 май 2009 г. относно условията за влизане
и пребиваване на граждани на трети държави
за целите на висококвалифицирана трудова
заетост (OB, L 155/17 от 18 юни 2009 г.);
6. Директива 2009/52/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за
предвиждане на минимални стандарти за
санкциите и мерките срещу работодатели на
незаконно пребиваващи граждани на трета
държава (OB, L 168/24 от 30 юни 2009 г.);
7. Директива 2011/98/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г.
относно единна процедура за кандидатстване
на граждани на трети държави за единно
разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ
набор от права за работници от трети държави,
законно пребиваващи в държава членка (OB,
L 343/1 от 23 декември 2011 г.);
8. Директива 2014/36/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г.
относно условията за влизане и престой на
граждани на трети държави с цел заетост
като сезонни работници (OB, L 94/375 от
28 март 2014 г.);
9. Директива 2014/54/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерки за улесняване на упражняването
на правата, предоставени на работниците в
контекста на свободното движение на работници (OB, L 128/8 от 30 април 2014 г.);
10. Директива 2014/66/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно условията за влизане и пребиваване
на граждани на трети държави в рамките на
вътрешнокорпоративен трансфер (OB, L 157/1
от 27 май 2014 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Започнатите до влизането в сила на
този закон съдебни производства по наложени
санкции от контролните органи се довършват
по досегашния ред.
§ 4. В Закона за насърчаване на заетостта
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120
от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и
81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30,
33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89
и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г.,
бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от
2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г.,
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бр. 54 и 61 от 2014 г. и бр. 54, 79, 101 и 102 от
2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1 т. 4 и 5 се отменят.
2. В чл. 74ж, ал. 2 т. 2 и 3 се отменят.
3. В чл. 74л ал. 4 се изменя така:
„(4) Всяка година до 30 юни Агенцията по
заетостта проверява по служебен ред обстоятелствата по чл. 74е, ал. 2, т. 1 за регистрираните предприятия, които осигуряват временна
работа, и уведомява Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ за настъпилите
промени.“
4. Глава осма „Работа на български граждани в други държави и на чуждестранни
граждани в Република България“ с чл. 67 – 74д
се отменя.
5. В чл. 76, ал. 2 думите „местните лица,
приели на работа командировани работници
и служители от държавите – членки на Европейския съюз, или командировани работници
и служители от трети държави“ и запетаята
след тях се заличават.
6. В чл. 78, ал. 1, т. 1 думите „на местните
лица, приели на работа командировани работници и служители от държавите – членки
на Европейския съюз, или командировани
работници и служители от трети държави“
и запетаята след тях се заличават.
7. Членове 78а и 78б се отменят.
8. В чл. 79, ал. 2 думите „на местно лице,
приело на работа командировани работници
и служители от държавите – членки на Европейския съюз, или командировани работници
и служители от трети държави“ и запетаята
след тях се заличават.
9. Членове 82 и 82а се отменят.
10. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 14, 14а, 27а, 33 и т. 36, 37 и 38 се отменят.
§ 5. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16,
23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 79 и 80 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24, ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „по реда на
Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност“;
б) в т. 15 накрая се добавя „и по реда на
Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност“;
в) в т. 16 накрая се добавя „или са получили положително становище от дирекция
„Вероизповедания“ на Министерския съвет
по реда на Закона за вероизповеданията – в
качеството им на чуждестранни религиозни
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служители, поканени от централните ръководства на регистрираните вероизповедания“.
2. Член 24а се изменя така:
„Чл. 24а. (1) Разрешение за продължително
пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване могат да получат чужденци, които искат
да извършват дейност на свободна практика
и отговарят на условията за получаване на
разрешение за извършване на дейност на
свободна практика по смисъла на Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност.
(2) За издаването на документите по ал. 1
се представят пред дипломатическите и консулските представителства, съответно пред
службите за административен контрол на
чужденците, следните документи:
1. заявление по образец;
2. разрешение за извършване на дейност
на свободна практика, издадено от органите
на Министерството на труда и социалната
политика.
(3) Не се издава виза за дългосрочно пребиваване с цел извършване на дейност на
свободна практика на чужденец в случаите
по чл. 24, ал. 1, т. 1 – 13 и т. 16 – 20.“
3. В чл. 24и, ал. 1 думите „разрешение за
работа по смисъла на Закона за насърчаване
на заетостта“ се заменят с „достъп до пазара
на труда по смисъла на Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност“.
4. Създават се чл. 24к и 24л:
„Чл. 24к. (1) Разрешение за сезонен работник с право на продължително пребиваване
могат да получат чужденци, които отговарят
на условията за достъп до пазара на труда по
смисъла на Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност и които притежават виза
по чл. 15, ал. 1.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава след
решение на органите на Министерството на
труда и социалната политика за срока на
трудовия договор, но не по-малко от 90 дни
и не повече от 9 месеца. Разрешението може
да бъде удължено еднократно в рамките на
този срок след решение на органите на Министерството на труда и социалната политика.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава при
прилагане на единна процедура за кандидатстване и по ред, определен с правилника за
прилагане на закона.
(4) Разрешението по ал. 1 се издава по
ускорена процед у ра за кан ди дат и, кои то
поне веднъж са работили на територията на
Република България като сезонни работници
през последните 5 години.
(5) На притежателя на решението по ал. 2 се
издава разрешение за пребиваване на сезонен
работник съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г.
относно единния формат на разрешенията за
пребиваване за гражданите на трети страни,
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като в полето „тип разрешение“ се отбелязва
„сезонен работник“.
(6) Притежателят на разрешение по ал. 1
има право да бъде информиран писмено за
произтичащите от разрешението права.
(7) Когато разрешението по ал. 1 изтича,
докато е в ход процедура за продължаване
или подновяване, сезонният работник има
право да пребивава на територията на Република България, докато бъде взето решение
по заявлението, при условие че то е било подадено в рамките на срока на валидност на
разрешението по ал. 1 и не е изтекъл срокът
по ал. 2.
Чл. 24л. (1) За извършване на сезонна работа за срок до 90 дни чужденецът трябва да
притежава валидна виза за целите на сезонна
работа, когато такава се изисква, и заетостта
да е регистрирана от органите на Министерството на труда и социалната политика
по реда на Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност и правилника за неговото прилагане.
(2) Регистрацията на заетостта по ал. 1 се
извършва и когато чужденецът е освободен
от изискването за виза в съответствие с Приложение II от Регламент (ЕО) № 539/2001 на
Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на
третите страни, чиито граждани трябва да
притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и
тези, чиито граждани са освободени от това
изискване.“
5. В чл. 25 се създава ал. 5:
„(5) На малолетните деца, родени на територията на Република България, кандидатстващи за получаване право на продължително
и постоянно пребиваване, не се изисква виза
по чл. 15, ал. 1.“
6. В чл. 26, ал. 2 след думите „24и“ се
поставя запетая и се добавя „24к“ и след
думите „33м“ се поставя запетая и се добавя
„33п и 33т“.
7. Член 33 се отменя.
8. В чл. 33к, ал. 1 думите „Закона за насърчаване на заетостта“ се заменят със „Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност“.
9. Създава се глава трета „в“ с чл. 33п – 33т:
„ Г л а в а

т р е т а

„ в “

ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ
СТРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ВЪТРЕШНОКОРПОРАТИВНИЯ ТРАНСФЕР
Чл. 33п. (1) Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, с
право на продължително пребиваване могат
да получат чужденци, които отговарят на
условията за достъп до пазара на труда по
смисъла на Закона за трудовата миграция
и трудовата мобилност и които притежават
виза по чл. 15, ал. 1.
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(2) Разрешението по ал. 1 се издава след
решение на органите на Министерството на
труда и социалната политика за срок една
година, като се подновява при наличие на
основания за преиздаването му. В случай че
срокът на трудовия договор е по-малък от
една година, разрешението се издава за срока
на продължителността на договора.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002
на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния
формат на разрешенията за пребиваване за
гражданите на трети страни при прилагане
на единна процедура за кандидатстване и по
ред, определен с правилника за прилагане на
закона, като в полето „тип разрешение“ се
отбелязва „вътрешнокорпоративен трансфер“.
(4) Дирекция „Миграция“ уведомява заявителя писмено за разрешението по ал. 1 не
по-късно от 14 дни от датата на подаването му.
(5) Когато валидността на разрешението
по ал. 1 изтече по време на процедурата за
подновяване, лицето има право да пребивава
на територията на Република България до
вземане на решение по заявлението.
Чл. 33р. (1) Членовете на семейството на
притежателя на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, могат
да получат разрешение за продължително
пребиваване със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на разрешение за лице, преместено при
вътрешнокорпоративен трансфер. За издаване
на разрешение за пребиваване на членовете
на семейството трябва да бъдат изпълнени
изискванията на чл. 24, ал. 2.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава по
процедура за кандидатстване и по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
Чл. 33с. Притежател на разрешение за
лице, преместено при вътрешнокорпоративен
трансфер, издадено от първа държава членка, има право на престой на територията
на Република България като втора държава
членка за срок до 90 дни в рамките на всеки
период от 180 дни.
Чл. 33т. (1) Притежател на разрешение за
лице, преместено при вътрешнокорпоративен
трансфер, издадено от първа държава членка,
има право на престой за повече от 90 дни на
територията на Република България като втора
държава членка, ако отговаря на условията
за достъп до пазара на труда по смисъла на
Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност.
(2) На притежателя на разрешението по
ал. 1 се издава разрешение за мобилност при
вътрешнокорпоративен трансфер съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002
на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния
формат на разрешенията за пребиваване за
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гражданите на трети страни, като в полето
„забележка“ се отбелязва „mobile ICT – мобилност при ВКТ“.
(3) Министерството на вътрешните работи
информира компетентните органи на първата
държава членка, когато издава разрешение
за мобилност при вътрешнокорпоративен
трансфер.
(4) Първата държава членка информира
Министерството на вътрешните работи на
Република България, когато отнеме разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер.
(5) Приемащото предприятие информира
дирекция „Миграция“ и Агенцията по заетостта за евентуални промени, засягащи условията, въз основа на които е била разрешена
мобилността, когато Република България е
втората държава членка.
(6) На п ри т еж ат ел на ра зрешен ие за
лице, преместено при вътрешнокорпоративен
трансфер, за когото са налице основанията
по чл. 10, ал. 1, т. 1, не се разрешава влизане
или престой на територията на Република
България.“
10. В чл. 40, ал. 1:
а) в т. 1 след думите „24и“ се поставя запетая и се добавя „24к“ и след думите „33л“
се поставя запетая и се добавя „33п и 33т“;
б) в т. 12 след думите „Синя карта на Европейския съюз“ се добавя „или на разрешение
за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер“ и се поставя запетая, а думите
„законодателството на Република България“
се заменят със „Закона за трудовата миграция
и трудовата мобилност“.
11. В чл. 44а, ал. 4 думите „наредбата по
чл. 74, ал. 1 от Закона за насърчаването на
заетостта“ се заменят със „Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност“.
12. Член 48а се отменя.
13. В чл. 53, ал. 1 думите „и по чл. 33,
ал. 2“ се заличават.
14. В чл. 57 накрая се добавя „по смисъла
на Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност“.
15. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 1б след думите „на чужденеца“ се
добавя „или разрешение за лице, преместено
при вътрешнокорпоративен трансфер“;
б) създават се т. 1ж – 1и:
„1ж. „Разрешение за лице, преместено
при вътрешнокорпоративен трансфер“ е разрешението с обозначение „ICT – вътрешнокорпоративния трансфер“, което дава право
на притежателя да пребивава и да работи
на територията на Република България като
първа държава – членка на Европейск и я
съюз, за целите на вътрешнокорпоративния
трансфер, издадено на работник – гражданин
на трета държава, при спазването на единната
процедура за кандидатстване.
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1з. „Разрешение за мобилност при вътрешнокорпоративен трансфер“ е разрешението
с обозначение „mobile ICT – мобилност при
ВКТ“, което дава право на притежателя да
пребивава и да работи на територията на Република България като втора държава – членка
на Европейския съюз, за целите на вътрешнокорпоративния трансфер.
1и. „Разрешение за сезонен работник“ е
разрешението с обозначение „сезонен работник“, което дава право на притежателя
да пребивава и да работи на територията на
държава – членка на Европейския съюз, за
целите на сезонна работа.“
§ 6. В Закона за убежището и бежанците
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от
2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 15 и 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 80 и 101 от
2015 г.) в чл. 29, ал. 3 думите „до три месеца“
се заменят с „до 9 месеца“.
§ 7. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63
от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43,
71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от
2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и
110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.,
бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г.,
бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г.,
бр. 53 от 2014 г. и бр. 14, 79 и 80 от 2015 г.) в
чл. 59, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „но за не повече от 5 години“.
2. Създава се т. 2а:
„2а. разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ член на семейство на български
гражданин с отбелязване на „член на семейство на български гражданин“ – издава се от
органите на Министерството на вътрешните
работи за срок в зависимост от валидността
на националния документ за самоличност, с
който лицето е влязло в Република България,
но за не повече от 5 години; документът се
издава на лица, получили право на постоянно
пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 от
Закона за чужденците в Република България;“.
3. Създават се т. 7б – 7г:
„7б. разрешение за сезонен работник – издава се от органите на Министерството на
вътрешните работи съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 1030/2002, като в полето
„тип разрешение“ се отбелязва „сезонен работник“, а в полето „забележка“ се отбелязва
условието за достъп до пазара на труда;
7в. разрешение за лице, преместено при
вътрешнокорпоративен трансфер – издава се
от органите на Министерството на вътрешните
работи съгласно изискванията на Регламент

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

(ЕО) № 1030/2002, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „ICT – вътрешнокорпоративен трансфер“, а в полето „забележка“
се отбелязва условието за достъп до пазара
на труда;
7г. разрешение за мобилност при вътрешнокорпорат ивен т рансфер – издава се о т
органите на Министерството на вътрешните
работи съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 1030/2002, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „mobile ICT – мобилност
при ВКТ“, а в полето „забележка“ се отбелязва
условието за достъп до пазара на труда;“.
§ 8. Законът влиза в сила от 21 май 2016 г.
с изключение на раздел VIII от глава втора,
който влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 13 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2940

УКАЗ № 108
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за банковата несъстоятелност, приет от ХLIІI
Народно събрание на 14 април 2016 г.
Издаден в София на 19 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92
от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от
2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59
и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67
от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г.
и бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 12а, ал. 2, т. 12 се създават
изречения второ, трето и четвърто: „Договорът по предходното изречение не може
да съдържа к лаузи за конфиденциалност,
ограничаващи публичния достъп до него по
реда на този закон. В 7-дневен срок от подписване на договора и/или анекси и приложения към него временният синдик обявява
на страницата си в интернет информация за
предмета, изпълнителя, данните за неговия
меж дународен опит, срока за изпълнение
и неустойките, ако такива са предвидени.
Временният синдик е длъжен, независимо
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от договорни клаузи за конфиденциалност,
след приемане на доклада на наетите по
тази точка лица, да го публикува на български език на електронната си страница, с
изключение на препоръките по събиране на
вземанията, направени в доклада.“
§ 2. В чл. 19, ал. 1 думите „назначени от
Централната банка“ се заличават.
§ 3. В чл. 25, а л. 1, т. 13 след д у мите
„да не е бил“ се добавя „през последните
две години преди датата на решението за
обявяване в несъстоятелност“.
§ 4. В чл. 30, ал. 2 изречение първо се
изменя така: „При назначаване на синдик
у п рави телни я т съвет на фон да оп редел я
първоначално месечно възнаграждение на
назначените за синдик лица за срок до началната дата за започване на процедурата
за осребряване, предвидена в одобрената
програма за осребряване на имуществото
от масата на несъстоятелността.“
§ 5. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 17 се създават ново изречение второ
и изречения трето и четвърто: „Договорът по
предходното изречение не може да съдържа
клаузи за конфиденциалност, ограничаващи
публичния достъп до него по реда на този
закон. В 7-дневен срок от подписването на
договора и/или анекси и приложения към
него синдикът обявява на страницата си в
интернет информация за изпълнителя, данните за неговия международен опит, срока
за изпълнение и неустойките, ако такива са
предвидени. Синдикът е длъжен, независимо
от договорни клаузи за конфиденциалност,
след приемане на доклада на наетите по тази
точка лица, да го публикува на български език
на електронната си страница, с изключение
на препоръките по събиране на вземанията,
направени в доклада.“, а досегашното изречение второ става изречение пето;
б) създава се нова т. 18:
„18. извършва действията по чл. 62, ал. 12
и 13 от Закона за кредитните институции;“
в) досегашната т. 18 става т. 19.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Синдикът може самостоятелно, по своя
преценка, да упълномощава лица, които да
го представляват в производствата по дела,
по които той или банката е страна, или да
завеждат такива дела.“
§ 6. В чл. 32, ал. 6, изречение първо думата
„ежеседмични“ се заменя с „ежемесечни“.
§ 7. В чл. 39, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 7 числото „3000“ се заменя с „10 000“
и се създава изречение второ: „Не се изисква
разрешение от фонда за заплащане на дължими държавни и други такси по предприети
от синдика действия за попълване на масата
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на несъстоятелността съгласно приети от
Министерския съвет тарифи.“
2. Точка 19 се отменя.
§ 8. В чл. 40 ал. 6 се отменя.
§ 9. В чл. 46, ал. 1, т. 7 думите „чл. 59,
ал. 3 и 5 или чл. 60“ се заменят с „чл. 59,
ал. 3 и 5, чл. 60 и чл. 60а, както и на чл. 135
от Закона за задълженията и договорите“.
§ 10. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 на края на изречение първо се
поставя запетая и се добавя „като се обявяват
и в търговския регистър“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Определенията и решенията на съда,
които подлежат на обжалване, се считат
връчени на заинтересованите страни от деня
на обявяването им в търговския регистър.“
§ 11. В чл. 52 ал. 4 се изменя така:
„(4) Синдикът предоставя незабавно на
фонда документите от инвентаризацията и
оценката и ликвидационния баланс, както
и доклад с обобщена информация от оценката и ликвидационния баланс по основни
категории активи. Докладът се изпраща за
сведение в Народното събрание в тридневен
срок от получаването му.“
§ 12. В чл. 54 т. 5 се отменя.
§ 13. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. В ал. 9 думите „Със заповед на председателя“ се заменят със „С решение“.
3. В ал. 10 думите „Заповедите на председателя“ се заменят с „Решенията“.
§ 14. В чл. 62, а л. 2, изречение второ
след ду мата „страна“ се поставя запета я
и се добавя „а ако искът бъде отхвърлен,
държавната такса се събира от масата на
несъстоятелността“.
§ 15. В чл. 66, ал. 7 след думата „състави“
се добавя „и обяви в търговския регистър“.
§ 16. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съдът по несъстоятелността разглежда направените по чл. 66, ал. 6 възражения
срещу всяко прието и неприето вземане в
отделно производство, в открито заседание
с участие на синдика, кредитора с оспорено
вземане и направилия възражение кредитор,
като се произнася с решение.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За откритото съдебно заседание по
ал. 1 страните се призовават чрез обявяването на съобщение в търговския регистър.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 17. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „чл. 68, ал. 2“
се заменят с „чл. 68, ал. 3“.
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2. В ал. 2 след думите „решения по“ се
добавя „чл. 20, ал. 4“ и се поставя запетая,
а думите „чл. 68, ал. 2“ се заменят с „чл. 68,
ал. 3“.
§ 18. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „Допълване на“
се заменят с „Промени в“.
2. В ал. 1 думите „чл. 68, ал. 2“ се заменят
с „чл. 68, ал. 3“.
3. Създава се нова ал. 2:
„(2) Списъкът по чл. 67, ал. 2 се променя
от синдика и в случаите, когато фондът е
осъден с влязло в сила решение да заплати
на вложител, претендирано от него вземане
от влог.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
д у м и т е „ Доп ъ л ва не т о на“ с е за мен я т с
„Промяната в“.
5. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думата „Допълненият“ се заменя с „Промененият“.
§ 19. В чл. 74, ал. 2 думата „продан“ се
заменя с „продажба“.
§ 20. В чл. 78, ал. 1 думите „В 14-дневен
срок от завършването на инвентаризацията
по чл. 52“ се заменят с „В двумесечен срок
от изготвянето на оценката по чл. 80, ал. 1“.
§ 21. Член 80 се изменя така:
„Оценка на описаните вещи и права
Чл. 80. (1) Вещите и правата, които се
описват по реда на чл. 79, се оценяват по
тяхната пазарна стойност от външни експерти, определени по реда на чл. 52, ал. 2.
(2) При извършването на оценка на отделни активи синдикът може да определи
праг на същественост за конкретни позиции
с обща балансова стойност до 0.5 на сто от
общата стойност на активите към датата на
решението за откриване на производство по
несъстоятелност и с индивидуална балансова
стойност не по-висока от 2000 лв. за материалните активи. Тези активи се отразяват
в оцен к ата по тя х ната не т на ба ла нс ова
стойност.
(3) Дължими кредити към датата на решението за откриване на производство по
несъстоятелност, които са изцяло погасени
с парични средства към по-късна дата, но
преди завършване на оценката, се включват
в оценката на стойност, равна на събраните
вземания.
(4) Оценката на недвижимите вещи не
може да бъде по-малка от данъчната им
оценка, а оценката на моторните превозни
средства – от застрахователната им оценка.
(5) Заключението за оценката се изготвя
в писмена форма и се представя на синдика
най-късно на датата на извършване на описа
на съответната вещ или право. В заключението следва да бъдат описани използваните
методи за оценка и да се сочат мотиви за
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посочената стойност на вещта или правото.
Достъп до пълната информация и доклада
с индивидуални оценки на отделните активи имат само синдикът и фондът. Другите
кредитори получават достъп само до доклад,
съдържащ обобщена информация по основни
категории активи и приложената методология
при оценката на вещите и правата от масата
на несъстоятелността.
(6) А ко син дик ът има възра жени я по
оценката, той може в тридневен срок от
получаването є да поиска от управителния
съвет на фонда преразглеждане на оценката,
като посочи писмени мотиви за това. Ако
кредитор в производството по несъстоятелност има възражения по доклада по изречение
четвърто на ал. 5, той може в тридневен срок
от получаване на достъп до същия доклад
да поиска от управителния съвет на фонда
преразглеждане на оценката, като посочи
писмени мотиви за това. Достъпът на кредиторите до доклада по изречение четвърто
на ал. 5 се осигурява от синдика. Синдикът,
с одобрението на фонда, определя реда за
запознаване със същия доклад.
(7) Ако намери искането по ал. 6 за основателно, управителният съвет на фонда
насрочва нова оценка от специализирано
одиторско предприятие, което отговаря на
изискванията на чл. 76 от Закона за кредитните институции, чиято оценка е окончателна. Новата оценка се посочва в описа
от синдика.
(8) Възнаграждението на оценителите на
вещи и права се определя от синдика и се
одобрява от фонда по реда на чл. 52 или 55.“
§ 22. В чл. 82 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „3-дневен“ се заменя
със „7-дневен“, а думите „чл. 80, ал. 5“ се
заменят с „чл. 80, ал. 7“.
2. В ал. 5 думите „чл. 80, ал. 2 или 5“ се
заменят с „чл. 80, ал. 5 или 7“.
3. В ал. 6, т. 1 думите „чл. 80, ал. 5“ се
заменят с „чл. 80, ал. 7“.
§ 23. В чл. 83 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „3-дневен“ се заменя
със „7-дневен“.
2. В ал. 3 думите „видно място в сградата по адреса на управление на банката“ се
заменят с „място за съобщения, определено
от синдика“.
§ 24. В чл. 84 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думата „5-месечен“ се заменя
с „9-месечен“.
2. В ал. 5 думите „9 месеца“ се заменят
с „една година“.
§ 25. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 4 се създава изречение второ:
„Други финансови и капиталови инструменти, които се търгуват на борса или на друг
регулиран пазар, могат да бъдат осребрени,
като бъдат предложени за търгуване на съответния пазар чрез продажба по борсови
цени след разрешение на управителния съвет
на фонда.“
2. В ал. 7, т. 1 думите „вещи и права“ се
заменят с „вещи, права и активи“.
3. В ал. 9 след думите „по ал. 5“ се добавя „и 7“.
§ 26. В чл. 89, ал. 1 изречение първо се
изменя така: „Жалбата се разглежда от съда
по несъстоятелност та в състав от т рима
съдии, като се прилагат съответно разпоредбите на чл. 435 – 438 от Гра ж данск и я
процесуален кодекс.“
§ 27. В чл. 99, ал. 4 в изречение първо
след думата „Съдът“ се добавя „в състав от
трима съдии“, a изречение второ се изменя
така: „Съдът се произнася с решение в 7-дневен срок от датата на заседанието, в което
е разгледана жалбата.“
§ 28. В чл. 100 след думите „извършено
разпределение“ се поставя запетая, а запетаята след думите „чл. 65, ал. 2“ се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. Разпоредбите на този закон се прилагат и за производствата по несъстоятелност
на банки, открити до влизането му в сила,
и сключените по тях договори.
§ 30. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и
101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г.,
бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от
2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105
от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г.,
бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от
2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от
2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от
2013 г. и бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г.) в
чл. 119, ал. 1 се създава т. 5:
„5. дружеството е банка, за която е открито
производство по несъстоятелност.“
§ 31. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38
и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г.,
бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г. и бр. 14, 22, 50,
62 и 94 от 2015 г.) в чл. 62 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 6:
а) в т. 10 след думата „банките“ се добавя
„и на синдика на банка в производство по
несъстоятелност“;
б) създава се т. 11:
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„11. синдика на банка в производство по
несъст оя т елност – о т носно д л ъж ниц и на
банката, чиито кредити са в просрочие.“
2. В ал. 12:
а) създава се нова т. 5:
„5. физически и юридически лица и размера
на техните кредити, по които са просрочени
задължения към датата на оповестяването;
списъкът се допълва периодично с изпадналите в забава длъжници след първоначалното
му оповестяване;“
б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7.
3. В ал. 13 думите „5 и 6“ се заменят с
„6 и 7“.
4. В ал. 16:
а) създава се нова т. 5:
„5. по ал. 12, т. 5 – имената на физическ и те лица, наименовани я та и п равната
форма на юридическите лица, едноличните
търговци и неперсонифицираните правни
субекти, размер на кредита и на просроченото задължение;“
б) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея
думите „т. 5“ се заменят с „т. 6“;
в) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „т. 6“ се заменят с „т. 7“.
§ 32. Синдикът на банка в производство
по несъстоятелност оповестява списъка по
чл. 62, ал. 12, т. 5 от Закона за кредитните
институции в 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон.
§ 33. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 14 април 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2948
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ЗАКОН

за признаване, изпълнение и изпращане на
актове за налагане на мерки за процесуална
принуда, различни от мерките, изискващи
задържане
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет на закона
Чл. 1. Този закон урежда условията и реда
за признаване и изпълнение на актове за
налагане на мерки за процесуална принуда,
различни от мерките, изискващи задържане,
които са постановени в друга държава – членка
на Европейския съюз, както и за изпращане
на такива актове, постановени в Република
България, за признаване и изпълнение в друга
държава – членка на Европейския съюз.
Мерки за процесуална принуда
Чл. 2. Този закон се прилага за актове, с
които в наказателното производство на обвиняемия се налагат мерки за процесуална принуда,
включващи следните задължения и забрани:
1. задължение да информира определен орган
за всяка промяна в мястото си на пребиваване, включително за целите на получаването
на призовки, съобщения и книжа в хода на
наказателното производство;
2. забрана да посещава определени населени
места, райони или обекти;
3. задължение да се намира на определено
място и в определено време, ако последното
е необходимо;
4. забрана за напускане на територията на
изпълняващата държава;
5. задължение да се явява в определени
часове пред определен орган;
6. забрана да осъществява контакт с определени лица, свързани с извършеното престъпление;
7. забрана да упражнява определени дейности, свързани с извършеното престъпление,
вк лючително упражняване на определена
професия или дейност;
8. задължение да се представи гаранция.
Задължение за предоставяне на информация
Чл. 3. В срок до 31 януари на всяка година
органите по чл. 4 и 15 изпращат на Министерството на правосъдието информация за броя
на получените, признатите, постановените и
изпратените актове за налагане на мерки за
процесуална принуда през предходната година.
Г л а в а

в т о р а

ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕ
ЗА НАЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА
ПРИНУДА, ПОСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Компетентен орган
Чл. 4. (1) Компетентен орган в Република
България да признае акт за налагане на мерки
за процесуална принуда, постановен в друга
държава – членка на Европейския съюз, е
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окръжният съд по местоживеене на лицето,
за което е постановена мярката.
(2) Когато лицето, за което е постановена
мярката, няма местоживеене на територията
на страната, компетентен да признае акта е
Софийският градски съд.
(3) Когато актът за налагане на мерки за
процесуална принуда е изпратен на орган,
който не е компетентен да го признае, той
го изпраща служебно на съответния съд и
незабавно уведомява за това компетентния
орган в издаващата държава по начин, позволяващ писмен запис и удостоверяване на
автентичността.
Удостоверение
Чл. 5. (1) Актът за налагане на мерки за
процесуална принуда или заверено копие от
него се придружава от удостоверение по образец съгласно приложение № 1 с превод на
български език или заверено копие от него.
(2) Съдът може да поиска от компетентния орган на издаващата държава да изпрати
оригинала на акта за налагане на мерки за
процесуална принуда, както и оригинала на
удостоверението.
Условия за признаване
Чл. 6. (1) Акт за налагане на мерки за
процесуална принуда, постановен в друга
държава – членка на Европейския съюз, се
признава и изпълнява, ако се отнася за деяние,
което съставлява престъпление и по законодателството на Република България. Не може
да се откаже изпълнение на акт за налагане
на мерки за процесуална принуда във връзка
с данъци, такси, мита или валутен обмен на
основание, че българското законодателство
не предвижда същия вид данък или такса
или не урежда по същия начин данъците,
таксите, митата или валутния обмен, както
законодателството на издаващата държава.
(2) Двойна наказуемост не се изисква за
следните престъпления, ако в издаващата
държава те са наказуеми с лишаване от
свобода за максимален срок не по-малък от
три години или за тях се предвижда мярка,
изискваща задържане за максимален срок не
по-малък от три години:
1. участие в организирана престъпна група;
2. тероризъм;
3. трафик на хора;
4. сексуална експлоатация на деца и детска
порнография;
5. незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества;
6. незаконен трафик на оръжия, боеприпаси
и взривни вещества;
7. корупция;
8. измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейския
съюз по смисъла на Конвенцията за защита
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на финансовите интереси на Европейските
общности от 26 юли 1995 г.;
9. изпиране на имущество, придобито от
престъпление;
10. подправяне на парични знаци, включително евро;
11. компютърни престъпления и престъпления, свързани с компютри;
12. престъпления против околната среда,
включително незаконен трафик на застрашени
животински видове и на застрашени растителни видове и разновидности;
13. подпомагане на незаконно влизане и
пребиваване;
14. убийство, тежка телесна повреда;
15. незаконна търговия с човешки органи
и тъкани;
16. отвличане, противозаконно лишаване
от свобода и вземане на заложници;
17. расизъм и ксенофобия;
18. организиран или въоръжен грабеж;
19. незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и
произведения на изкуството;
20. измама;
21. рекет и изнудване;
22. подправяне и пиратство на изделия;
23. подправяне на административни документи и търговия с тях;
24. подправяне на платежни средства;
25. незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа;
26. незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали;
27. трафик на противозаконно отнети превозни средства;
28. изнасилване;
29. палеж;
30. престъпления под юрисдикцията на
Международния наказателен съд;
31. незаконно отвличане на летателни
средства или кораби;
32. саботаж.
(3) Съдът може да признае акта за налагане
на мерки за процесуална принуда, постановен
в друга държава – членка на Европейския
съюз, когато лицето, за което е постановена
мярката, пребивава продължително или постоянно на територията на Република България, при условие че то е изразило съгласие
да се завърне на нейна територия, след като
е било уведомено от издаващата държава за
съответните мерки.
(4) Съдът може да признае акта и когато
лицето, за което е постановена мярката, не
пребивава продължително или постоянно
на територията на Република България, но е
поискало от компетентния орган на издаващата държава мярката да бъде изпълнена в
Република България. В този случай е необходимо съдът да уведоми компетентния орган
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на издаващата държава, че е съгласен да му
бъде изпратен акта.
(5) В случаите по ал. 4 съдът се произнася
еднолично в закрито съдебно заседание, като
преценява наличието на едно или повече от
следните условия:
1. лицето е български гражданин;
2. съществува възможност за упражняване на надзор върху мярката за процесуална
принуда в Република България;
3. лицето е заявило, че ще пребивава на
територията на Република България с цел
извършването на определена работа;
4. лицето е член на семейство на постоянно пребиваващо в Република България лице;
5. лицето е заявило, че ще пребивава на
територията на Република България с цел
обучение за придобиване на професионална
квалификация или на висше образование.
Производство по признаване
Чл. 7. (1) При получаване на акта за налагане на мерки за процесуална принуда и
на удостоверението по чл. 5, ал. 1 по поща,
електронна поща, факс или по друг начин,
позволяващ писмен запис и удостоверяване на
автентичността, съдът образува производство
по признаване и се произнася в 14-дневен
срок. Когато срокът не може да се спази,
съдът незабавно уведомява компетентния
орган на издаващата държава, като посочва
причините за забавянето и срока, необходим
за постановяване на определението.
(2) Съдът разглежда делото еднолично в
открито съдебно заседание със задължително
участие на прокурор и с призоваване на лицето,
за което е постановена мярката. Неявяването
на лицето, когато е редовно призовано, не е
пречка за разглеждане на делото.
(3) Съдът изслушва прокурора, лицето,
за което е постановена мярката, и неговия
защитник.
(4) Когато удостоверението по ал. 1 е непълно, не съответства на акта за налагане
на мерки за процесуална принуда или при
наличие на основанията за отказ по чл. 9,
ал. 1, т. 2 и 4, съдът провежда консултации с
компетентния орган на издаващата държава и
може да изиска от него допълнителна информация, като определи срок за получаването є.
Делото се отлага до изтичането на този срок.
(5) Съдът се произнася с определение, с
което:
1. признава акта за налагане на мерки за
процесуална принуда и определя мярка за
процесуална принуда, която в най-голяма
степен съответства на мярката, постановена
в издаващата държава; мярката за процесуална принуда, определена от съда, не може
да бъде по-тежка от мярката, постановена в
издаващата държава;
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2. отказва да признае и да изпълни акта за
налагане на мерки за процесуална принуда
при наличие на някое от основанията по чл. 9.
(6) Определението се обявява незабавно
след изслушването по ал. 3, освен в случаите по ал. 4.
(7) Съдът уведомява компетентния орган
на издаващата държава за:
1. влизането в сила на определението по
ал. 5;
2. невъзможността да бъде упражнен надзор
върху мярката за процесуална принуда поради това, че местонахождението на лицето на
територията на Република България не може
да бъде установено.
(8) Заверен препис от влязлото в сила определение по ал. 5, т. 1 се изпраща незабавно
на съответния прокурор за изпълнение.
Обжалване и протестиране
Чл. 8. (1) Определението по чл. 7, ал. 5
подлежи на обжалване и протестиране по реда
на глава двадесет и втора от Наказателнопроцесуалния кодекс. Жалбата и протестът
се подават чрез съда, постановил акта.
(2) Съдът уведомява компетентния орган
на издаващата държава за обжалването и
протестирането на определението, включително за сроковете за разглеждане на жалбата
и протеста.
Отказ за признаване
Чл. 9. (1) Съдът може да откаже да признае
акта за налагане на мерки за процесуална
принуда, когато:
1. не са изпълнени условията на чл. 7, ал. 4;
2. не са изпълнени условията по чл. 6,
ал. 3 или 4;
3. с акта се налагат мерки, по отношение
на които Република България не е заявила,
че ще упражнява надзор;
4. признаването на акта би било в противоречие с принципа „ne bis in idem“;
5. актът е постановен във връзка с деяние,
което не съставлява престъпление по българското законодателство, с изключение на
деянията по чл. 6, ал. 2;
6. наказателното преследване за престъплението е погасено по давност съгласно
българското законодателство и делото за него
е подсъдно на български съд;
7. лицето, за което е постановена мярката,
се ползва с имунитет по българското законодателство;
8. актът е постановен за лице, което поради възрастта си съгласно българското законодателство не може да бъде наказателно
отговорно за деянията, във връзка с които е
постановена мярката;
9. в случай на нарушение на наложена мярка
за процесуална принуда съдът трябва да откаже
да предаде съответното лице в съответствие
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с глава пета от Закона за екстрадицията и
Европейската заповед за арест.
(2) Съдът уведомява компетентния орган
на издаващата държава за наличието на основание за отказ от признаване по ал. 1, т. 9,
ако счете, че въпреки това актът може да
бъде признат и изпълнен. Ако след уведомяването компетентният орган на издаващата
държава не оттегли удостоверението, съдът
може да признае и изпълни акта за налагане
на мерки за процесуална принуда, като в този
случай предаването на лицето въз основа на
Европейската заповед за арест трябва да бъде
отказано.
Надзор върху изпълнението на мерки за
процесуална принуда
Чл. 10. (1) Надзорът върху мерките, наложени с признатия акт за налагане на мерки
за процесуална принуда, се упражнява по
ред, определен със закон. При промяна на
местоживеенето на лицето или констатирано нарушение на взетата мярка прокурорът
незабавно уведомява съда.
(2) Докато се упражнява надзорът по ал. 1,
съдът може да поиска информация от компетентния орган на издаващата държава за
необходимостта от продължаването му и за
срока, за който да бъде продължен.
(3) Съдът уведомява незабавно компетентния орган на издаващата държава за всяка
промяна на местопребиваването на лицето,
за което е постановена мярката за процесуална принуда.
(4) Съдът уведомява незабавно компетентния орган на издаващата държава за всяко
нарушение на мерките за процесуална принуда
и за всяко друго обстоятелство, което може
да доведе до изменение или до отмяна на
наложените мерки за процесуална принуда,
както и до издаване на заповед за задържане
или на друго съдебно решение със същото
действие. Уведомяването се извършва чрез
изпращане на формуляр по образец съгласно
приложение № 2.
(5) При необходимост съдът провежда консултации с компетентния орган на издаващата
държава с цел улесняване упражняването на
надзора, както и в случаите на тежко нарушение на мярката за процесуална принуда.
Съдът може да поиска от компетентния орган
на издаващата държава информация относно
самоличността, местонахождението и съдимостта на лицето.
(6) Когато съдът е изпратил няколко уведомления по ал. 4 по отношение на едно и също
лице на компетентния орган на издаващата
държава, без последният да е постановил
акт за подновяване, изменение, отмяна или
заповед за задържане, той може да поиска от
компетентния орган на издаващата държава
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да постанови такъв акт, като му даде разумен
срок за това.
(7) Ако компетентният орган на издаващата държава не издаде съответния акт в
определения срок, съдът еднолично в закрито
заседание може да спре упражняването на
надзора върху мерките за процесуална принуда,
като уведоми за това съответния прокурор и
компетентния орган на издаващата държава.
(8) Когато съдът спре упражняването на
надзора върху мярката за процесуална принуда, надзорът върху нейното изпълнение се
прехвърля обратно на издаващата държава.
Прекратяване на надзора върху изпълнението
на мерки за процесуална принуда
Чл. 11. (1) Надзорът върху изпълнението
на мерките за процесуална принуда се прекратява, когато:
1. лицето, за което е постановена мярка за
процесуална принуда, пребивава продължително или постоянно в друга държава;
2. компетентният орган в издаващата държава уведоми съда, че оттегля удостоверението
по чл. 5, ал. 1;
3. съдът откаже да упражнява надзор в
случаите по чл. 12, ал. 2;
4. надзорът върху мерките за процесуална
принуда е прехвърлен обратно на издаващата
държава в случаите по чл. 10, ал. 8.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 съдът
се произнася еднолично в закрито заседание.
За прекратяването на надзора се уведомяват
съответният прокурор и лицето, за което е
постановена мярката за процесуална принуда,
както и компетентният орган на издаващата
държава.
(3) С цел осигуряване на непрекъснато
упражняване на надзора върху мерките за
процесуална принуда съдът провежда консултации с компетентния орган на издаващата
държава.
Подновяване, изменение или отмяна на мерки
за процесуална принуда
Чл. 12. (1) При получаване на акт на компетентния орган на издаващата държава за
подновяване, изменение или отмяна на наложени мерки за процесуална принуда съдът
се произнася с определение по реда на чл. 7.
(2) Когато актът е за изменение на мерките за процесуална принуда, съдът може
да откаже упражняване на надзор върху тях
само когато изменените мерки са различни
от тези по чл. 2.
(3) Съдът не разглежда повторно основанията за отказ по чл. 9, ал. 1, освен в случаите
по ал. 2.
(4) Определението на съда по ал. 1 е окончателно.
(5) Съдът уведомява незабавно компетентния орган на издаващата държава за
определението.
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(6) Заверен препис от определението по
ал. 1 се изпраща незабавно на съответния
прокурор за изпълнение.
Заповед за задържане или друг влязъл в сила
съдебен акт със същите правни последици
Чл. 13. Когато компетентен орган на издаващата държава поиска задържане въз основа
на издадена заповед за задържане или друг
влязъл в сила съдебен акт със същите правни
последици на лице, за което се изпълнява
призната мярка за процесуална принуда, искането се разглежда по реда на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.
Разноски
Чл. 14. Разноските по признаването на
актовете за налагане на мерки за процесуална
принуда и по надзора върху изпълнението на
мерките се поемат от българската държава
с изк лючение на разноските, възникнали
изключително на територията на издаващата
държава.
Г л а в а

т р е т а

ИЗПРАЩАНЕ НА АКТОВЕ ЗА НАЛАГАНЕ
НА МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА,
ПОСТАНОВЕНИ В РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ, И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ НА
ПРОКУРОРА
Компетентен орган
Чл. 15. Компетентен да изпрати акт за
налагане на мярка за процесуална принуда
за упражняване на надзор в друга държава – членка на Европейския съюз, е наблюдаващият прокурор.
Изпращане на акт за налагане на мерки за процесуална принуда
Чл. 16. (1) Актът за налагане на мерки за
процесуална принуда се изпраща на компетентния орган на изпълняващата държава, в
която обвиняемият пребивава продължително
или постоянно, когато след предявяване на
акта лицето изрази писмено съгласие да се
завърне в тази държава.
(2) По искане на обвиняемия актът за
налагане на мерки за процесуална принуда
може да се изпрати на компетентен орган
на държава – членка на Европейския съюз,
различна от тази, в която лицето пребивава
продължително или постоянно. В този случай
прокурорът провежда консултации с компетентния орган на тази държава и изисква
неговото съгласие за изпращането.
(3) Когато прок у рорът не разполага с
информация за компетентния орган в изпълняващата държава, той отправя запитване,
вк лючително чрез звената за контакт на
Европейската съдебна мрежа.
(4) Актът за налагане на мерки за процесуална принуда се изпраща на компетентния
орган на изпълняващата държава по поща,
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електронна поща, факс или по друг начин,
позволяващ писмен запис и удостоверяване
на автентичността.
(5) Актът за налагане на мерки за процесуална принуда може да се изпрати за
признаване и изпълнение само до една изпълняваща държава.
(6) Оригиналът на акта за налагане на
мерки за процесуална принуда или завереното
копие от него, както и оригиналът на удостоверението се изпращат на компетентния
орган на изпълняващата държава, когато
това е изрично поискано от него.
Удостоверение
Чл. 17. (1) Актът за налагане на мерки
за процесуална принуда се изпраща заедно
с удостоверение по образец съгласно приложение № 1. Удостоверението се попълва
и подписва от прокурора по чл. 15.
(2) Удостоверението може да вк лючва
мерките, посочени в чл. 2, т. 1 – 6, както и
други мерки за процесуална принуда, за които
изпълняващата държава официално е уведомила Генералния секретариат на Съвета на
Европейския съюз, че ще упражнява надзор.
(3) Удостоверението съдържа адреса, на
който лицето ще пребивава, както и всяка
друга информация, която може да улесни
упражняването на надзора върху мерките
за процесуална принуда.
(4) Удостоверението се превежда на официалния език или на един от официалните
езици на изпълняващата държава, или на
друг език, който държавата е посочила в
декларация, депозирана при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.
Надзор върху мерките за процесуална
принуда
Чл. 18. (1) Прокурорът упражнява надзор
върху наложените мерки до признаването
на изпратения акт за налагане на мерки
за процесуална принуда и получаването на
уведомление за това от компетентния орган
на изпълняващата държава.
(2) Прокурорът възстановява надзора върху мерките за процесуална принуда, когато
получи уведомление от компетентния орган
на изпълняващата държава, че:
1. лицето, за което е взета мярка за процесуална принуда, вече не пребивава в изпълняващата държава и има продължително
или постоянно пребиваване в друга държава;
2. е постановен отказ за упражняване на
надзор върху мерки за процесуална принуда,
които са били изменени от съда по чл. 4;
3. е изтекъл максималният срок за упражняване на надзор върху мерките за процесуална принуда съгласно законодателството
на изпълняващата държава;
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4. надзорът върху мерките за процесуална
принуда е спрян, когато съдът по чл. 4:
а) не е предприел действия в съответния
срок във връзка с по-рано получени уведомления от компетентния орган на изпълняващата държава за това, че лицето е нарушило
мерките за процесуална принуда;
б) не е о т говори л в съо т вет ни я срок
на запитвания на компетентния орган на
изпълняващата държава относно необходимостта от продължаване на надзора върху
изпълнението на мерките.
(3) Надзорът върху мерките за процесуална
принуда се възстановява и когато прокурорът
оттегли удостоверението по чл. 17.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 прокурорът
провежда консултации с компетентния орган
на изпълняващата държава, за да се осигури
непрекъснато упражняване на надзора върху
мерките за процесуална принуда.
Продължаване на надзора върху мерките за
процесуална принуда в изпълняващата държава
Чл. 19. (1) Прокурорът може да отправя
искане до компетентния орган на изпълняващата държава за продължаване на надзора
върху мерките за процесуална принуда, преди
да е изтекъл максималният срок за упражняването му съгласно законодателството на
изпълняващата държава.
(2) В искането по ал. 1 се посочва срокът, за който е необходимо продължаване
на надзора.
Уведомяване и предоставяне на информация на
компетентния орган на изпълняваща държава
Чл. 20. (1) По искане на компетентния
орган на изпълняващата държава прокурорът
незабавно предоставя информация относно:
1. самоличността, местонахождението и
съдимостта на лицето, за което е взета мярка
за процесуална принуда;
2. необходимостта от продължаване на надзора върху мерките за процесуална принуда.
(2) Прокурорът незабавно уведомява компетентния орган на изпълняващата държава:
1. когато мярката за процесуална принуда
бъде изменена или отменена;
2. в случаите на обжалване на акта за
налагане на мерки за процесуална принуда;
3. когато е издадена заповед за задържане или друго съдебно решение със същото
действие.
(3) Прокурорът може да провежда консултации с компетентния орган на изпълняващата държава по време на подготовката, преди
изпращането на акта за налагане на мерки
за процесуална принуда, както и по време
на упражняване на надзора върху мерките
за процесуална принуда в изпълняващата
държава.
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Оттегляне на удостоверението
Чл. 21. (1) Прокурорът може да оттегли
удостоверението по чл. 17 след получаване
на информация от компетентния орган на
изпълняващата държава относно:
1. максималния срок, в който изпълняващата държава може да упражнява надзор
върху мерките за процесуална принуда;
2. решението на компетентния орган на
изпълняващата държава за привеждане на
мерките за процесуална принуда в съответствие с нейното законодателство.
(2) Удостоверението може да бъде оттеглено в 10-дневен срок от получаването на
информацията, ако надзорът върху мерките
за процесуална принуда в изпълняващата
държава не е започнал.
Разноски
Чл. 22. Разноските по изпращането на
актове за налагане на мерки за процесуална
принуда се поемат от българската държава.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Акт за налагане на мерки за процесуална принуда“ е подлежащ на изпълнение
акт, надлежно издаден от компетентен орган
на държава – членка на Европейския съюз, в
хода на наказателно производство, с който на
физическо лице се налагат една или повече
мерки за процесуална принуда, различни от
мерките, изискващи задържане.
2. „Мерки за процесуална принуда“ са
за дъл жени ята и забраните, на ложени на
физическо лице в съответствие със законодателството на издаващата държава.
3. „Мерк и, изиск ва щ и за д ърж а не“ с а
задържане под ст ра жа, домашен арест и
настаняване за изследване в психиатрично
заведение.
4. „Издаваща държава“ е държава – членка на Европейския съюз, в която е издаден
актът за налагане на мерки за процесуална
принуда.
5. „Изпълняваща държава“ е държава –
членка на Европейския съюз, в която се
упражнява надзор върху изпълнението на
мерки за процесуална принуда.
§ 2. Този закон въвежда изискванията на
Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета
от 23 октомври 2009 г. за прилагане между
държавите – членки на Европейския съюз,
на принципа за взаимно признаване към
актове за налагане на мерки за процесуална
принуда като алтернатива на предварителното задържане (ОВ, L 294/20 от 11 ноември
2009 г.).
§ 3. Доколкото този закон не съдържа
специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. В Закона за Европейската заповед за
защита (ДВ, бр. 41 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 10, ал. 2, т. 3 след думата „пробация“
се добавя „или акт за налагане на мярка за
процесуална принуда“.
2. В § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби накрая се добавя „или акт за налагане на
мярка за процесуална принуда по смисъла на
чл. 2 от Закона за признаване, изпълнение и
изпращане на актове за налагане на мерки за
процесуална принуда, различни от мерките,
изискващи задържане“.
§ 5. Този закон влиза в сила един месец
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 14 април 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1
към чл. 5 и 17
УДОСТОВЕРЕНИЕ
посочено в член 10 от Рамково решение 2009/829/
ПВР на Съвета от 23 октомври 2009 г. за прилагане
между държавите – членки на Европейския съюз,
на принципа за взаимно признаване към актове за
налагане на мерки за процесуална принуда като
алтернатива на предварителното задържане (1)
а) Издаваща държава:
Изпълняваща държава:
б) Орган, който е издал акта за налагане на
мерки за процесуална принуда:
Официално наименование:
Моля посочете дали е необходима допълнителна информация относно акта за налагане
на мерките за процесуална принуда от:
 посочения по-горе орган
 централния орган; ако сте маркирали тази клетка, моля посочете официалното наименование
на този централен орган: __________________
 д руг компетентен орган; ако сте маркирали
тази клетка, моля посочете официалното наименование на този орган: ___________________
Данни за контакт на издаващия орган/централния орган/друг компетентен орган:
А дрес:
Тел.: (код на държавата) (код на областта/града)
Факс: (код на държавата) (код на областта/
града)
Данни за контакт на издаващия орган/централния орган/друг компетентен орган:
А дрес:
Тел.: (код на държавата) (код на областта/града)
Факс: (код на държавата) (код на областта/
града)
Данни на лицето за контакт:
Фамилно име:
Име(на):
Длъжност (звание/ранг):
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Тел.: (код на държавата) (код на областта/града)
Факс: (код на държавата) (код на областта/
града)
А дрес за електронна поща (ако има такъв):
Езици, които могат да бъдат ползвани за връзка:
в) Моля посочете с кой орган да се осъществи
връзка, ако е необходима допълнителна информация за целите на надзора върху мерките
за процесуална принуда:
 органът, посочен в буква „б“
 д руг орган; ако сте маркирали тази клетка,
моля посочете официалното наименование
на този орган:
Данни за контакт на органа, ако тази информация не е била предоставена по буква „б“:
А дрес:
Тел.: (код на държавата) (код на областта/града)
Факс: (код на държавата)(код на областта/
града)
Данни на лицето за контакт:
Фамилно име:
Име(на):
Длъжност (звание/ранг):
Тел.: (код на държавата) (код на областта/града)
Факс: (код на държавата) (код на областта/
града)
А дрес за електронна поща (ако има такъв):
Езици, които могат да бъдат ползвани за връзка:
г) Информация относно физическото лице, по
отношение на което е издаден акт за налагане
на мерки за процесуална принуда:
Фамилно име:
Име (на):
Моминско име, ако има:
Псевдоними, ако има:
Пол:
Националност:
Идентификационен номер или номер на социално осигуряване (ако има):
Дата на раждане:
Място на раждане:
А дрес/място на пребиваване:
– в издаващата държава:
– в изпълняващата държава:
– другаде:
Език(ци), който(ито) лицето разбира (ако е
известно):
Ако съществува информация, моля посочете
следното:
– вид и номер на документа(ите) за самоличност на лицето (лична карта, паспорт):
– вид и номер на разрешението за пребиваване
на лицето в изпълняващата държава:
д) Информация относно държавата членка,
на която е изпратен актът за налагане на
мерк ите за процесуа лна прин уда заедно с
удостоверението;
Актът за налагане на мерките за процесуална
принуда, придружен от удостоверението, се
изпраща на изпълняващата държава, посочена
в буква „а“, по следната причина:
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 с ъответното лице пребивава законно и обичайно в изпълняващата държава и след като
е било информирано за съответните мерки,
е съгласно да се завърне в тази държава;
 с ъответното лице е поискало актът за налагане на мерки за процесуална принуда
да се изпрати на държава членка, различна
от тази, в която лицето пребивава законно и обичайно, поради следната/следните
причина/причини:
е) Данни относно акта за налагане на мерки
за процесуална принуда:
Актът е издаден на дата (ДД-ММ-ГГГГ):
Актът е влязъл в сила на дата (ДД-ММ-ГГГГ):
Ако към момента на предаване на настоящото
удостоверение е подадена жалба срещу акта
за налагане на мерки за процесуална принуда,
моля маркирайте тази клетка …  
Номер на делото, по което е постановен актът
(ако е известен):
Съответното лице е било предварително задържано за период от (когато е приложимо):
1. А к т ът о бх ва ща о бщо: … п р ед пола гаемо
извършено(и) престъпление(я).
Обобщение на фактите и описание на обстоятелствата, при които предполагаемо е(са)
извършено(и) престъпление(я), включително
времето и мястото, както и естеството на
участието на съответното лице:
Вид и правна квалификация на предполагаемо
извършеното(ите) престъпление(я) и приложими законови разпоредби, на основание на
които е постановен актът:
2 . А ко п р ед п о л а г а е м о и з в ъ р ш е н о т о (и т е)
п р е с т ъ п л ен и е (я), п о с оч ен о (и) в т оч к а 1,
съставлява(т) едно или повече от следните
престъпления, както са определени в правото
на издаващата държава и наказуеми в издаващата държава с лишаване от свобода или
с мярка, включваща лишаване от свобода с
максимален срок най-малко три години, маркирайте съответната(ите) клетка(и):
 у частие в организирана престъпна група
 т ероризъм
 т рафик на хора
 с ексуална експлоатация на деца и детска
порнография
 н езаконен трафик на наркотични и психотропни вещества
 н езаконен трафик на оръжия, боеприпаси
и взривни вещества
 к орупция
 и змама, включително такава, която засяга
финансовите интереси на Европейск ите
общности по смисъла на Конвенцията от
26 юли 1995 г. за защита на финансовите
интереси на Европейските общности
 и зпиране на приходите от престъпление
 п одправка на парични знаци, включително
евро
 престъпления, свързани с компютри
 п рестъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени
животински видове и застрашени растителни видове и разновидности
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 п
 одпомагане на незаконно влизане и пребиваване
 убийство, тежка телесна повреда
 незаконна търговия с човешки органи и
тъкани
 о твличане, противозаконно лишаване от
свобода и задържане на заложници
 р асизъм и ксенофобия
 о рганизиран или въоръжен грабеж
 н езаконен трафик на предмети на културата, вк лючително антични предмети и
произведения на изкуството
 м ошеничество
 р екет и изнудване
 п одправка на изделия и пиратство
 п одправка на и търговия с административни
документи
 п одправка на платежни инструменти
 н езаконен трафик на хормонални вещества
и други стимулатори на растежа
 н езаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали
 т рафик на противозаконно отнети превозни
средства
 и знасилване
 п алеж
 п рестъпления от компетентността на Международния наказателен съд
 н езаконно отвличане на въздухоплавателни
средства/плавателни съдове
 с аботаж
3. Доколкото предполагаемо извършеното(ите)
престъпление(я) по т. 1 не е(са) обхванато(и)
от т. 2, или актът, както и удостоверението
са изпратени на държава членка, която е заявила, че ще направи проверка за двойната
наказуемост (член 14, параграф 4 от рамковото решение), моля дайте пълно описание на
съответното(ите) предполагаемо извършено(и)
престъпление(я):
ж) Данни относно продължителността и естеството на мярката/мерките за процесуална
принуда:
1. Срок, за който се прилага актът за налагане на мерки за процесуална принуда, и дали
има възможност за подновяване на този акт
(когато е приложимо):
2. Примерен срок, за който по всяка вероятност ще е необходимо да се упражнява надзор
върху мерките за процесуална принуда, като
се отчитат обстоятелствата по слу чая, известни към момента на изпращане на акта за
налагане на мерките за процесуална принуда
(примерна информация):
3. Естество на мярката/мерките за процесуална принуда (допуска се маркирането на
няколко клетки):
 з адължение лицето да информира компетентния орган на изпълняващата държава
за всяка промяна в местопребиваването
си, по-специално с оглед получаването на
призовки за явяване в съдебно заседание
или съдебен процес в хода на наказателното
производство;
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 з адължение да не посещава определени населени места, места или определени райони
в издаващата или в изпълняващата държава;
 з адължение да се намира на определено
място, когато е приложимо – в определени
часове;
 з адължение, включващо ограничения относно напускане на територията на изпълняващата държава;
 з а д ъ л жение да се о т чи та в оп ределени
часове пред определен орган;
 з адължение да избягва контакти с определени лица, свързани с предполагаемо
извършеното(ите) престъпление(я);
 д руги мерки, върху които изпълняващата
държава има готовност да упражнява надзор
в съответствие с нотификацията съгласно
член 8, параграф 2 от рамковото решение:
Ако сте маркирали клетката „други мерки“,
моля уточнете за коя мярка се касае, като
маркирате съответната(ите) клетка(и):
 з адължение да не се извършват определени дейности, свързани с предполагаемо
извършеното(ите) прест ъпление(я), като
тези дейности могат да включват упражняване на определена професия или заетост в
определена професионална област;
 з адължение да не се управлява превозно
средство;
 з адължение да се внесе определена парична
сума или да се даде друг вид гаранция, която
може да бъде предоставена на определен
брой вноски или еднократно изцяло;
 з адължение да се подложи на терапевтично
лечение или лечение на зависимост;
 з адължение да избягва контакт с определени предмети, свързани с предполагаемо
извършеното(ите) престъпление(я);
 д руга мярка (моля, пояснете):
4. Моля опишете подробно мярката/мерките за
процесуална принуда, посочена(и) по точка 3:
з) Други обстоятелства от значение за случая,
включително специфични причини за налагане
на мярката/мерките за процесуална принуда
(незадължителна информация):
Текстът на акта е приложен към удостоверението.
Подпис на органа, издаващ удостоверението, и/
или на негов представител, удостоверяващ верността на съдържанието на удостоверението:
Име:
Длъжност (звание/ранг):
Дата:
Номер на дело (ако има):
Официален печат (ако е приложимо):
(1) Настоящото удостоверение трябва да се изготви
или преведе на официалния език или на един от
официалните езици на изпълняващата държава
членка, или на всеки друг официален език на институциите на Европейския съюз, който се приема
от тази държава.
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Приложение № 2
към чл. 10, ал. 4
ФОРМУЛЯР
посочен в член 19 от Рамково решение 2009/829/
ПВР на Съвета от 23 октомври 2009 г. за прилагане между държавите – членки на Европейския
съюз, на принципа за взаимно признаване към
актове за налагане на мерки за процесуална
принуда като алтернатива на предварителното
задържане
ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЕ НА МЯРКА
ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА И/ИЛИ ВСЯКА
ДРУГА КОНСТАТАЦИЯ, КОЯТО БИ МОГЛА ДА
ДОВЕДЕ ДО ПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩ АКТ
a) Данни за самоличността на лицето, което
подлежи на надзор:
Фамилно име:
Име(на):
Моминско име, ако има:
Псевдоними, ако има:
Пол:
Националност:
Идентификационен номер или номер на социално осигуряване (ако има):
Дата на раждане:
Място на раждане:
Адрес:
Език/езици, който(ито) лицето разбира (ако е
известно):
б) Данни за акта за налагане на мярка/мерки
за процесуална принуда:
Акт, издаден на:
Номер на дело (ако има):
Орган, който е издал акта:
Официално наименование:
Адрес:
Удостоверение, издадено на:
Орган, който е издал удостоверението:
Номер на дело (ако има):
в) Данни за органа, който отговаря за надзора
върху мярката/мерките за процесуална принуда:
Официално наименование на органа:
Име на лицето за контакт:
Длъжност (звание/ранг):
Адрес:
Тел.: (код на държавата) (код на областта)
Факс: (код на държавата) (код на областта)
Адрес за електронна поща:
Езици, които могат да бъдат ползвани за връзка:
г) Нарушение на мярка/мерки за процесуална
принуда и/или други констатации, които биха
могли да доведат до последващ акт:
Лицето, посочено в буква „а)“, е нарушило
следната/следните мярка/мерки за процесуална
принуда:
 з адължение лицето да информира компетентния орган на изпълняващата държава за
всяка промяна в местопребиваването си, поспециално с оглед получаването на призовки
за явяване в съдебно заседание или съдебен
процес в хода на наказателното производство;
 з адължение да не посещава определени населени места, места или определени райони
в издаващата или в изпълняващата държава;
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 з адължение да се намира на определено място,
когато е приложимо – в определени часове;
 задължение, включващо ограничения относно
напускане на територията на изпълняващата
държава;
 з адължение да се отчита в определени часове
пред определен орган;
 з адължение да избягва контакти с определени лица, свързани с предполагаемо
извършеното(ите) престъпление(я);
 д руги мерки (моля пояснете):
Описание на нарушението(ята) (място, дата и
конкретни обстоятелства):
– други констатации, които биха могли да
доведат до постановяване на последващ акт
Описание на констатациите:
д) Данни на лицето, с което да се осъществи
връзка, когато трябва да се получи допълнителна
информация относно нарушението:
Фамилно име:
Име(на):
Адрес:
Тел.: (код на държавата) (код на областта/града)
Факс: (код на държавата) (код на областта/града)
Адрес за електронна поща:
Езици, които могат да бъдат ползвани за връзка:
Подпис на органа, издаващ формуляра, и/или
на негов представител, удостоверяващ верността
на съдържанието на формуляра:
Име:
Длъжност (звание/ранг):
Дата:
Официален печат (когато е приложимо):
2949

УКАЗ № 110
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за финансиране между Република България
и Европейск и я и н вес т и ц ионен фон д, на
Споразумението между кредиторите относно
Инициативата за малки и средни предприятия
(МСП) между Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна
банка и Европейския инвестиционен фонд
и на Договора за залог между Република
България като залогодател и Европейския
инвестиционен фонд като заложен кредитор, приет от ХLІІI Народно събрание на
14 април 2016 г.
Издаден в София на 19 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд, на Споразумението
между кредиторите относно Инициативата за
малки и средни предприятия (МСП) между
Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския
инвестиционен фонд и на Договора за залог
между Република България като залогодател
и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор
Член единствен. Ратифицира Споразумението за финансиране между Република България
и Европейския инвестиционен фонд, Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП)
между Република България, Европейския съюз,
Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и Договора за залог
между Република България като залогодател и
Европейския инвестиционен фонд като заложен
кредитор, подписани на 2 март 2016 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 14 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2898

УКАЗ № 111
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за равнопоставеност на жените и
мъжете, приет от ХLIІI Народно събрание на
15 април 2016 г.
Издаден в София на 19 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за равнопоставеност на жените и мъжете
Чл. 1. (1) Този закон урежда провеждането
на държавната политика по равнопоставеност
на жените и мъжете.
(2) Целта на закона е да насърчи постигане
на равнопоставеност на жените и мъжете, като
създаде условия за изграждане на институци-
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онална среда и определи органите и механизмите за провеждане на държавната политика
по равнопоставеност на жените и мъжете.
Чл. 2. Държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете се основава на
принципите на:
1. равни възможности за жените и мъжете
във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот;
2. равен достъп на жените и мъжете до
всички ресурси в обществото;
3. равно третиране на жените и мъжете
и недопускане на дискриминация и насилие,
основани на пола;
4. балансирано представителство на жените
и мъжете във всички органи, вземащи решения;
5. преодоляване на стереотипите, основани
на пола.
Чл. 3. При осъществяване на правомощията
си органите на държавната власт и на местното самоуправление, обществените органи
и стопанските субекти предприемат мерки за
прилагане принципите на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.
Чл. 4. (1) Държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете се осъществява
чрез:
1. интегриране принципа на равнопоставеност на жените и мъжете в законодателството
и във всички национални, регионални и местни
политики, стратегии, програми и планове;
2. прилагане на временни насърчителни
мерки;
3. хоризонтален междусекторен подход;
4. национален институционален механизъм
за сътрудничество между централните и териториалните органи на изпълнителната власт,
както и с гражданското общество;
5. последователно и устойчиво ресурсно и
финансово осигуряване на органите и политиката за равнопоставеност на жените и мъжете.
(2) Временните насърчителни мерки, прилагани по реда на този закон, не представляват дискриминация по Закона за защита от
дискриминация.
Чл. 5. (1) Министерският съвет определя
държавната политика по равнопоставеност на
жените и мъжете и приема Национална стратегия по равнопоставеност на жените и мъжете,
наричана по-нататък „Национална стратегия“,
както и планове за нейното изпълнение.
(2) Централните и териториалните органи
на изпълнителната власт провеждат политиката
по равнопоставеност на жените и мъжете в съответствие с Националната стратегия по ал. 1.
Чл. 6. (1) Към Министерския съвет се създава
Национален съвет по равнопоставеността на
жените и мъжете, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните
органи на изпълнителната власт и структурите
на гражданското общество.
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(2) Националният съвет се състои от представители на:
1. министерства, държавни и изпълнителни
агенции и други органи, създадени със закон;
2. представителните организации на работниците и служителите на национално равнище;
3. представителните организации на работодателите на национално равнище;
4. Националното сдружение на общините в
Република България;
5. юридически лица с нестопанска цел,
чийто предмет на дейност е в съответствие
с приоритетите на държавната политика по
равнопоставеност на жените и мъжете, определени при условията, критериите и по реда,
регламентирани в правилник за устройството,
организацията и дейността на Националния
съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.
(3) Председател на Националния съвет по
равнопоставеността на жените и мъжете е
министърът на труда и социалната политика.
(4) Организационното и техническото обслужване на дейността на Националния съвет
по равнопоставеността на жените и мъжете
се осигурява от Министерството на труда и
социалната политика.
(5) Националният съвет по равнопоставеност
на жените и мъжете:
1. предоставя становища по проекти на
стратегически документи и нормативни актове,
които съдържат разпоредби, свързани с равнопоставеността на жените и мъжете, преди
внасянето им в Министерския съвет;
2. участва в разработването на Националната стратегия за равнопоставеност на жените
и мъжете;
3. предлага мерки за насърчаване на държавната политика за равнопоставеност на
жените и мъжете;
4. участва в разработването на количествени и качествени показатели, необходими за
системата за наблюдение по чл. 7, т. 4.
(6) Министерският съвет приема правилник
за устройството, организацията и дейността на
Националния съвет по равнопоставеността на
жените и мъжете към Министерския съвет.
Чл. 7. Министърът на труда и социалната
политика ръководи, координира и контролира
осъществяването на държавната политика по
равнопоставеност на жените и мъжете, като:
1. разработва, участва в обсъждането и
предлага приемането и/или изменението на
нормативни актове и стратегически документи,
които имат отношение към равнопоставеността
на жените и мъжете;
2. организира и ръководи дейността на
Националния съвет по равнопоставеността на
жените и мъжете;
3. координира разработването, изпълнението
и отчитането на Националната стратегия и
плановете за нейното изпълнение;
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4. организира създаването и поддържането на
система за наблюдение на равнопоставеността
на жените и мъжете и координира изготвянето
на доклад за равнопоставеността на жените и
мъжете в Република България;
5. оказва методическа помощ на органите
на изпълнителната власт за провеждането на
държавната политика по равнопоставеността
на жените и мъжете;
6. представлява държавата в международни
организации и програми в областта на равнопоставеността на жените и мъжете;
7. ръководи и координира участието в национални и международни програми и проекти
за равнопоставеност на жените и мъжете,
включително съвместно с други органи на
държавната власт и организации;
8. поддържа контакти със сродни специализирани държавни органи в други държави,
както и с международни организации с дейност
в сферата на равнопоставеността на жените и
мъжете.
Чл. 8. (1) Централните и териториалните
органи на изпълнителната власт определят
служителите, които изпълняват функциите на
координатори по равнопоставеност на жените
и мъжете.
(2) Координаторите по ал. 1:
1. участват в разработването и провеждането
на националната политика по равнопоставеност
на жените и мъжете;
2. участват в разработването на секторните и
местните политики и програми от гледна точка
на равнопоставеността на жените и мъжете;
3. участват в изготвянето на оценка на въздействието по признак пол на нормативните
актове и стратегическите документи, предлагани от органите на изпълнителната власт;
4. участват в изготвянето, изпълнението
и отчитането на Националната стратегия и
плановете за нейното изпълнение по чл. 7, т. 3
в областта на компетентност на съответния
орган на изпълнителната власт;
5. координират изпълнението на мерките от
компетентността на органа на изпълнителната
власт и участват в изготвянето на доклади по
равнопоставеност на жените и мъжете;
6. участват в разработването на количествените и качествените индикатори и анализи
на равнопоставеността на жените и мъжете
в съответната област на компетентност на
институцията;
7. координират събирането и разпространението на информация и добри практики,
предоставянето на данни по равнопоставеност
на жените и мъжете от компетентността на
органа на изпълнителната власт;
8. участват в обучения по равнопоставеност
на жените и мъжете, както и в организирането
на такива обучения;
9. изпълняват и други функции в областта
на равнопоставеност на жените и мъжете,
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възложени от съответния орган на изпълнителната власт.
(3) В изпълнение на функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете
служителите по ал. 1 си сътрудничат с Министерството на труда и социалната политика.
(4) Функционалните задължения на определените служители по равнопоставеност на
жените и мъжете се определят в длъжностните
им характеристики или чрез заповед на органа
по назначаването на държавна служба.
Чл. 9. При изпълнение на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете
органите на изпълнителната власт събират,
регистрират и обработват данни по признак
пол за целите на системата за наблюдение по
чл. 7, т. 4.
Чл. 10. Държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете по области и
общини се осъществява от областните управители и от органите на местното самоуправление съвместно с териториалните звена на
министерствата, държавните и изпълнителните
агенции и другите органи, създадени със закон,
представителните организации на работниците
и служителите и на работодателите, неправителствените организации, работещи по проблемите
на равнопоставеността на жените и мъжете,
както и други организации.
Чл. 11. (1) Областният управител осигурява
координация между националните и местните
интереси по въпросите на равнопоставеност на
жените и мъжете и осъществява взаимодействие
с органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с териториалните
звена на представителните организации на
работниците и служителите и работодателите.
(2) При осъществяване на своите правомощия по провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете
областните управители се подпомагат от
определените от тях служители в областната
администрация, които изпълняват функциите
на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете, съгласно чл. 8.
Чл. 12. Националната стратегия по равнопоставеност на жените и мъжете е основен
програмен документ и съдържа:
1. целите за постигането на равнопоставеност на жените и мъжете във всички области;
2. органите, отговорни за постигане на
целите;
3. приоритетните области на действие за
постигане на целите;
4. индикаторите за изпълнението.
Чл. 13. Националната стратегия се изпълнява чрез планове, които включват дейности,
отговорни органи, финансови средства и индикатори за изпълнението на дейностите.
Чл. 14. Оценките на въздействието на
нормативните актове и стратегическите документи включват и оценка на въздействието
по признак пол.
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Чл. 15. (1) Временните насърчителни мерки по чл. 4, т. 2 се предвиждат в плановете
за изпълнение на Националната стратегия
по равнопоставеност на жените и мъжете.
(2) Насърчителните мерки по ал. 1 се прилагат от органите на изпълнителната власт
за определен срок до постигането на целите
им за балансирано представителство, равни
възможности и равнопоставеност на жените
и мъжете в областите, в които е установена
неравнопоставеност.
(3) Насърчителните мерки по ал. 1 се
финансират от държавния и от общинските
бюджети, както и от международни и европейски източници.
Чл. 16. (1) Министърът на труда и социалната политика създава отличителен знак за
значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност
на жените и мъжете.
(2) Министърът на труда и социалната
политика утвърждава условията и реда за
получаване на отличителния знак след съгласуването им в Националния съвет по
равнопоставеността на жените и мъжете.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Равнопоставеност на жените и мъжете“
е равни права и задължения, равни възможности за реализация и за преодоляване на
пречки във всички области на обществения
живот, като жените и мъжете са свободни
да развиват своите лични способности и да
правят избор без ограниченията на социалната роля на своя пол.
2. „Равни възможности“ е създаване на
условия за реализиране на равни шансове и
осигуряване на гаранции за достъп до всички сфери (области) на обществения живот
и постигане на личностна и професионална
реализация и развитие.
3. „Ба ла нси ра но п редс та ви т елс т во на
жените и мъжете“ е разпределението на позициите между жените и мъжете във властта
и вземането на решения във всяка област на
живота и съставлява важно условие за равнопоставеност на половете. Балансираното
представителство е осигуряване на количествено и качествено равновесие в участието на
жените и мъжете в политиката, управлението
и вземането на решения.
4. „Интегриране на равнопоставеността
на жените и мъжете“ е процесът на отразяване на въпросите на равнопоставеността на
жените и мъжете във всички национални,
регионални и местни политики, стратегии,
програми, планове, законодателство и процеси на вземане на решения във всяка област и
на всички равнища, за да може на всеки етап
и ниво на тяхното разработване или изпълнение да се извършва анализ на въздействието
им върху положението на жените и мъжете
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и да се предприемат съответните действия с
цел постигане на реална равнопоставеност.
5. „Оценка на въздействието по признак
пол“ е част от социалната оценка и включва
оценката на въздействието на нормативните
актове и стратегическите документи относно
положението на жените и мъжете, така че,
прилагайки тези предложения, да се осигури неутрализиране на дискриминационните
ефекти и да се насърчи равнопоставеността
на половете.
6. „Временни насърчителни мерки“ са
оправдани и пропорционални инициативи с
временен характер, които целят премахване
на пречки за балансирано представителство
на жените и мъжете или за равностойно
положение на представителите на единия
пол или за пола, поставен в неравностойно
положение.
7. „Хоризонтален междусекторен подход“
е постигането на общо разбиране за комплексността на проблемите, консенсус за
решаването им, съвместно идентифициране
и определяне на целите и инструментите за
измерване на напредъка в постигането им,
координиране на изпълнението на предприетите мерки и наблюдение на политиката
по равнопоставеност на жените и мъжете на
всички нива на вземане на решения.
Заключителни разпоредби
§ 2. В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона се определят служителите по реда
на чл. 8 и 11.
§ 3. В 6-месечен срок от влизането в сила на
закона по предложение на министъра на труда
и социалната политика Министерският съвет
привежда в съответствие с него Правилника
за устройството и организацията на работа на
Националния съвет по равнопоставеността на
жените и мъжете към Министерския съвет
(обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм., бр. 78, 83,
89, 94 и 96 от 2005 г., бр. 53 и 71 от 2008 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 58 от 2010 г., бр. 42 от
2014 г. и бр. 22 от 2015 г.).
§ 4. В едногодишен срок от влизането в
сила на закона министърът на труда и социалната политика приема условията и реда за
получаване на отличителния знак по чл. 16.
§ 5. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70
от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от
2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108
от 2008 г., бр. 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 97
от 2010 г., бр. 23 и 39 от 2011 г., бр. 38 и 58
от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 26 от
2015 г.) в чл. 7, ал. 1 се създава т. 20:
„20. временни те насърчи телни мерк и,
прилагани по реда на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.“
§ 6. Изпълнението на закона се възлага на
министъра на труда и социалната политика.
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Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 15 април 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2950

УКАЗ № 112
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на
въздухоплаването между Европейския съюз
и неговите държави-членки, от една страна,
и Хашемитско кралство Йордания, от друга
страна, приет от ХLІІI Народно събрание на
15 април 2016 г.
Издаден в София на 19 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Евро-средиземноморското
споразумение в областта на въздухоплаването
между Европейския съюз и неговите държавичленки, от една страна, и Хашемитско кралство
Йордания, от друга страна
Член единствен. Ратифицира Евро-средиземноморското споразумение в областта на
въздухоплаването между Европейския съюз
и неговите държави-членки, от една страна,
и Хашемитско кралство Йордания, от друга
страна, подписано на 15 декември 2010 г. в
Брюксел, Кралство Белгия.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 15 април 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2951

УКАЗ № 113
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за
участие на Република Хърватия в Европейското
икономическо пространство (ЕИП), на трите
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свързани с него допълнителни протокола и на
заключителния акт към споразумението, приет
от ХLІІI Народно събрание на 15 април 2016 г.
Издаден в София на 19 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското
икономическо пространство (ЕИП), на трите
свързани с него допълнителни протокола и
на заключителния акт към споразумението
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
ОТ 21 АПРИЛ 2016 Г.

за приемане на Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието
на съоръженията под налягане
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.

Член единствен. Ратифицира Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП),
трите свързани с него допълнителни протокола:
Допълнителния протокол към Споразумението
между Кралство Норвегия и Европейския съюз
(ЕС) за финансовия механизъм на Норвегия за
периода 2009 – 2014 г. вследствие на участието
на Република Хърватия в ЕИП, Допълнителния
протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия
вследствие на присъединяването на Република
Хърватия към ЕС и Допълнителния протокол
към Споразумението между Европейската
икономическа общност и Кралство Норвегия
вследствие на присъединяването на Република
Хърватия към ЕС, и заключителния акт към
споразумението, подписани от българска страна
на 10 декември 2014 г. в Брюксел.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 15 април 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за съществените изисквания
и оценяване съответствието на съоръженията
под налягане, приета с Постановление № 204
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 87 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от
2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 50 от 2014 г. и
бр. 12 от 2015 г.).
2. Постановление № 204 на Министерския
съвет от 2002 г. за приемане на Наредба за
съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане
(ДВ, бр. 87 от 2002 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от
19 юли 2016 г. с изключение на разпоредбите на глава пета и § 5 и 6 от преходните и
заключителните разпоредби на наредбата по
член единствен, които влизат в сила от деня
на обнародване на постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

РЕШЕНИЕ

за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на съоръженията под налягане

2952

НАРЕДБА

във връзка с Великденската ваканция на
Народното събрание за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 43, ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Великденската ваканция на Народното събрание за 2016 г. е от 29 април до 8 май 2016 г.
включително.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 20 април 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3053

Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към съоръженията под налягане и функционалните групи,
включващи такива съоръжения под налягане;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на
съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и
задълженията на нотифицираните органи и
признатите организации – трета независима
страна.

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

Чл. 2. Наредбата се прилага за съоръженията под налягане и функционалните групи
с максимално допустимо налягане (PS), поголямо от 0,5 bar.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. тръбопроводи, състоящи се от една или
повече тръби, за транспортиране на флуиди
или вещества от или към една инсталация (на
сушата или в морето), включително крайната
спирателна арматура и принадлежащите им
съоръжения, с изключение на стандартните
съоръжения под налягане в станции за намаляване на налягането или в компресорни
станции;
2. тръбопроводи за снабдяване, разпределяне и отвеждане на вода и съоръженията
към тях – напорни тръбопроводи, водонапорни галерии и шахти във водноелектрически
централи и съоръженията към тях;
3. съдовете под налягане, за които се прилага Наредбата за съществените изисквания
и оценяване на съответствието на съдовете
под налягане, приета с Постановление № 47
на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23
от 2016 г.);
4. аерозолни флакони, за които се прилага
Наредбата за етикетиране на аерозолните
флакони и изискванията към тях, приета с
Постановление № 113 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 76 от 2006 г., бр. 93 и 97 от 2009 г.
и бр. 30 от 2014 г.);
5. съоръжения, предназначени за функционирането на превозните средства, определени във:
а) Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г.
и бр. 17 от 2015 г.);
б) Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари
2013 г. относно одобряването и надзора на
пазара на земеделск и и горск и превозни
средства (ОВ, L 60/1 от 2 март 2013 г.);
в) Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари
2013 г. относно одобряването и надзора на
пазара на дву- и триколесни превозни средства
и четириколки (ОВ, L 60/52 от 2 март 2013 г.);
6. съоръжения под налягане, класифицирани в категория не по-висока от категория I
съгласно чл. 9, за които се прилага някой от
следните нормативни актове:
а) Законът за медицинските изделия;
б) Наредбата за съществените изисквания
и оценяване съответствието на машините,
приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2008 г., бр. 48
от 2009 г. и бр. 50 от 2014 г.);
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в) Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на асансьорите
и на предпазните устройства за асансьори,
приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.);
г) Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на електрически
съоръжения, предназначени за използване в
определени граници, приета с Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 23 от 2016 г.);
д) Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на газовите уреди,
приета с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 100
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г.
и бр. 50 от 2014 г.);
е) Наредбата за съществените изисквания
и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени
за използване в потенциално експлозивна
атмосфера, приета с Постановление № 47 на
Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23
от 2016 г.);
7. съоръжения, попадащи в обхвата на
чл. 346, параграф 1, буква „б“ от Договора
за функционирането на Европейския съюз;
8. съоръжения, специално разработени за
използване в ядрената техника, при повреда
на които могат да се отделят радиоактивни
продукти;
9. съоръжения за контрол на сондажни
кладенци, използвани при проучвания за нефт,
природен газ и геотермална енергия и при
добива им, както и в подземни хранилища,
предназначени за регулиране и/или контрол
на налягането в сондажните кладенци; включително колонната глава (фонтанна арматура),
превенторите за предотвратяване на фонтаниране, тръбопроводи и сборни колектори
(манифолди) и съоръженията към тях;
10. съоръжения и машини с вътрешни
пространства, за които определянето на размерите, изборът на материал и производствените
правила се основават главно на изисквания за
достатъчна якост, устойчивост и стабилност,
за да издържат на статични и динамични
работни натоварвания или други работни
характеристики и при които налягането не е
определящ фактор при проектирането, като
двигатели, включително турбини и двигатели
с вътрешно горене, парни машини, парни или
газови турбини, турбогенератори, компресори,
помпи и задвижващите ги механизми;
11. доменни пещи с инсталации за охлаждане на пещта, рекуператори, прахоуловители, инсталации за очистване на доменен
газ, вагрянки с охлаждане на пещта, газови
преобразуватели и леярски кофи за топене,
претопяване, обезгазяване и леене на стомана,
чугун и цветни метали;
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12. корпуси на електрически съоръжения
за високо напрежение – превк лючватели,
разединители, управляващи уреди, трансформатори и ротационни машини;
13. тръби под налягане за полагане на
кабели на преносни системи, например за
електрически и телефонни кабели;
14. плавателни средства, ракети, въздухоплавателни средства или подвижни плаващи
съоръжения и съоръжения под нал ягане,
предназначени за вграждане в тях или за
тяхното задвижване;
15. съоръжения под налягане, изработени
от еластична обвивка, като пневматични
гуми, въздушни възглавници, топки за игра,
надуваеми лодки и др.;
16. изпускателни и всмукателни шумозаглушители;
17. бутилки или кутии за газирани напитки,
предназначени за крайно потребление;
18. съдове, конструирани за транспорт и
разпределение на напитки с (PS) × V не повече от 500 bar.L и максимално допустимо
налягане, ненадвишаващо 7 bar;
19. оборудване, за което се прилага Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с Постановление
№ 271 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ,
бр. 78 от 2011 г.);
20. оборудване, за което се прилагат разпоредбите на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
(ADR), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни
водни пътища (ADN), Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари
(RID), Международния кодекс за превоз на
опасни товари по море или Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване;
21. отоплителни тела и тръбопроводи в
отоплителни инсталации с вода;
22. съдове за течности с максимално налягане на газовете над течността до 0,5 bar.
Чл. 4. (1) Съоръженията под налягане и
функционалните групи се предоставят на
пазара и се пускат в действие само когато
при правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение съответстват на
изискванията на наредбата.
(2) Предоставянето на пазара или пускането в действие при условия, определени от
производителя, на съоръжения под налягане
или функционални групи, които са в съответствие с наредбата, не се забранява, ограничава
или възпрепятства на основание на рискове,
свързани с налягането.
Ч л. 5. С ъор ъ жен и я под на л я га не и л и
функционални групи, които не съответстват
на наредбата, могат да се представят на търговски панаири, изложения, демонстрации
и други подобни мероприятия, при условие
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че е поставен видим знак, указващ, че те не
могат да се предоставят на пазара и/или да се
пускат в действие, докато не бъдат приведени
в съответствие. По време на демонстрации
се вземат подходящи мерки, за да се осигури
безопасността на хората.
Чл. 6. Изисквания с цел защита на хората, и по-специално – на работниците, при
използването на съоръжения под налягане
или на функционални групи могат да се
налагат, при условие че тези изисквания не
налагат модифициране на съоръженията или
на функционалните групи по начин, който
не е предвиден в наредбата.
Чл. 7. (1) Съоръжени ята под на л ягане,
които трябва да отговарят на съществените
изисквания, определени в приложение № 1,
са следните:
1. съдове, с изключение на тези по т. 3,
за сгъстени, втечнени или разтворени под
налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната
допустима температура превишава с повече
от 0,5 bar нормалното атмосферно налягане
(1013 mbar):
а) за флуиди от група 1, когато обемът е
по-голям от 1 L и произведението от максималното допустимо налягане (PS) в бари и
обема (V) в литри е по-голямо от числото
25 или когато максималното допустимо налягане (PS) е по-голямо от 200 bar, съгласно
диаграма 1 от приложение № 2;
б) за флуиди от група 2, когато обемът е
по-голям от 1 L и произведението от максималното допустимо налягане (PS) в бари и
обема (V) в литри е по-голямо от числото 50
или когато максималното допустимо налягане
(PS) е по-голямо от 1000 bar, както и всички
преносими пожарогасители и бутилките за
дихателни апарати, съгласно диаграма 2 от
приложение № 2;
2. съдове, с изключение на тези по т. 3,
за течности, при които налягането на парите
при максималната допустима температура не
надвишава с повече от 0,5 bar нормалното
атмосферно налягане (1013 mbar):
а) за флуиди от група 1, когато обемът е
по-голям от 1 L и произведението от максималното допустимо налягане (PS) в бари и
обема (V) в литри е по-голямо от числото
200 или когато максималното допустимо налягане (PS) е по-голямо от 500 bar, съгласно
диаграма 3 от приложение № 2;
б) за флуиди от група 2, когато максималното допустимо налягане (PS) е по-голямо
от 10 bar и произведението от максималното
допустимо налягане (PS) в бари и обема (V)
в литри е по-голямо от числото 10 000 или
когато максималното допустимо налягане (PS)
е по-голямо от 1000 bar, съгласно диаграма 4
от приложение № 2;
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3. нагрявани с пламък или по друг начин
съоръжения под налягане с обем над 2 L,
застрашени от прегряване, предназначени
за производство на пара или гореща вода с
температура над 110 °C, както и всички тенджери под налягане, съгласно диаграма 5 от
приложение № 2;
4. тръбопроводи за сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове, пари или
течности, при които налягането на парите
при максималната допустима температура
превишава с повече от 0,5 bar нормалното
атмосферно налягане (1013 mbar):
а) за флуиди от група 1, когато номиналният диаметър на тръбопровода (DN) е
по-голям от 25 mm, съгласно диаграма 6 от
приложение № 2;
б) за флуиди от група 2, когато номиналният диаметър на тръбопровода (DN)
е по-голям от 32 mm и произведението от
максималното допустимо налягане (PS) в
бари и номиналния диаметър (DN) в милиметри е по-голямо от числото 1000, съгласно
диаграма 7 от приложение № 2;
5. тръбопроводи за течности, при които
налягането на парите при максималната допустима температура не надвишава с повече
от 0,5 bar нормалното атмосферно налягане
(1013 mbar):
а) за флуиди от група 1, когато номиналният диаметър на тръбопровода (DN)
е по-голям от 25 mm и произведението от
максималното допустимо налягане (PS) в
бари и номиналния диаметър (DN) в милиметри е по-голямо от числото 2000, съгласно
диаграма 8 от приложение № 2;
б) за флуиди от група 2, когато номиналният диаметър на тръбопровода (DN) е
по-голям от 200 mm и максималното допустимо налягане (PS) е по-голямо от 10 bar и
произведението от максималното допустимо
налягане (PS) в бари и номиналния диаметър
на тръбопровода (DN) в милиметри е по-голямо от числото 5000, съгласно диаграма 9
от приложение № 2;
6. устройствата за безопасност и устройствата под налягане, предназначени за съоръжения по т. 1 – 5, включително когато такива
съоръжения са част от функционална група.
(2) Функционалните групи, които включват
най-малко едно съоръжение под налягане по
ал. 1, трябва да отговарят на съществените
изисквания, определени в приложение № 1,
както следва:
1. функционални групи за производство
на пара или гореща вода с температура над
110 °C, които включват поне едно съоръжение под налягане, нагрявано с пламък или
по друг начин и застрашено от прегряване;
2. функционални групи, различни от посочените в т. 1, ако са предназначени от
производителя за предоставяне на пазара и
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пускане в действие като функционални групи,
а не под формата на съставните им части.
(3) Алинея 2 не се прилага за функционалните групи, предназначени за производство на
топла вода с температура до 110 °C, които се
зареждат ръчно с твърдо гориво и при които
произведението от максималното допустимо
налягане (PS) в бари и обема (V) в литри е
по-голямо от числото 50. Тези функционални
групи трябва да отговарят на съществените
изисквания, определени в т. 2.10, 2.11, 3.4,
т. 5.2, букви „а“ и „г“ от приложение № 1.
Чл. 8. (1) Съоръжени я под на л ягане и
функционални групи с работни параметри,
по-ниски или равни на границите, определени
съответно в чл. 7, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2, се
проектират и произвеждат в съответствие
с добрата инженерна практика в някоя от
държавите членки с цел да се осигури безопасното им използване. Тези съоръжения под
налягане и функционални групи трябва да
се придружават от съответните инструкции
за използване.
(2) На с ъ ор ъ жен и я т а под на л я га не и
функционалните групи по ал. 1 не се нанася
маркировката „СЕ“, освен ако това не се
изисква от друго приложимо законодателство
на Европейския съюз за хармонизация.
Чл. 9. (1) В зависимост от степента на
опасност във възходящ ред съоръженията под
налягане по чл. 7, ал. 1 се класифицират в
категории I, II, III или IV съгласно диаграмите от приложение № 2.
(2) Класификацията по ал. 1 се прилага
със следните изключения:
1. съдовете, предназначени за нестабилни газове и попадащи в категории I или II
съгласно диаграма 1 от приложение № 2, се
класифицират в категория III;
2. преносимите пожарогасители и бутилките, предназначени за дихателни апарати по
чл. 7, ал. 1, т. 1, буква „б“, се класифицират
най-малко в категория III;
3. тръбопроводите, предназначени за нестабилни газове и попадащи в категориите I
или II съгласно диаграма 6 от приложение
№ 2, се класифицират в категория III;
4. всички тръбопроводи, които съдържат
флуиди с температура над 350 °C и попадат
в категория II съгласно диаграма 7 от приложение № 2, се класифицират в категория III.
(3) За целите на класификацията по ал. 1
флуидите се разделят на следните две групи:
1. група 1 – включва вещества или смеси,
класифицирани като опасни в съответствие
със следните класове и категории опасност,
посочени в част 2 и част 3 от приложение I
към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември
2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси,
за изменение и за отм яна на директиви
67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на
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Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от
31 декември 2008 г.):
а) нестабилни експлозиви или експлозиви
от подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5;
б) запалими газове, категории 1 и 2;
в) оксидиращи газове, категория 1;
г) запалими течности, категории 1 и 2;
д) запалими течности, категория 3, чиято
максимално допустима температура е над
пламната температура;
е) запалими твърди вещества, категории 1
и 2;
ж) самоактивиращи се вещества и смеси,
типове А – F;
з) пирофорни течности, категория 1;
и) пирофорни твърди вещества, категория 1;
к) вещества и смеси, които при контакт с
вода отделят запалими газове, категории 1,
2 и 3;
л) оксидиращи течности, категории 1, 2 и 3;
м) оксидиращи твърди вещества, категории 1, 2 и 3;
н) органични пероксиди, типове A – F;
о) остра орална токсичност, категории 1
и 2;
п) остра дермална токсичност, категории 1
и 2;
р) остра инхалационна токсичност, категории 1, 2 и 3;
с) специфична токсичност за определени
органи – еднократна експозиция, категория 1;
2. група 1 – вк лючва също вещества и
смеси, които се съдържат в съоръжение под
налягане с максимална допустима температура (TS), която надвишава пламната температура на флуида;
3. група 2 – включва вещества и смеси,
които не са посочени в т. 1.
(4) Категорията на съдове, които имат
две или повече камери, се определя според
камерата, която е от най-високата категория.
Когато в една камера се съдържат различни
флуиди, категорията є се определя според
флуида, изискващ най-висока категория.
(5) Устройствата за безопасност, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 6, се класифицират в
категория IV. Устройствата за безопасност,
произведени за специфични съоръжения под
налягане, може да се класифицират в същата
категория, в която се класифицира съоръжението, което защитават.
(6) Устройствата под налягане, посочени в
чл. 7, ал. 1, т. 6, се класифицират въз основа на:
1. максимално допустимото налягане (PS);
2. обема им (V) или номиналния им диаметър (DN), което е подходящо;
3. групата флуиди, за която са предназначени.
(7) За определяне на категорията на дадено устройство под налягане се използва
подходящата диаграма по приложение № 2
за съдове или тръбопроводи.
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(8) В случаите по ал. 6, т. 2, когато категорията на дадено устройство под налягане
може да се определи както от обема, така
и от номиналния диаметър, устройството
под налягане се класифицира в по-високата
категория.
Чл. 10. Когато съоръженията под налягане
и функционалните групи се предоставят на
пазара на територията на Република България,
информацията по т. 3.3 и 3.4 от приложение
№ 1 се предоставя на български език.
Г л а в а

в т о р а

ЕВРОПЕЙСКО ОДОБРЕНИЕ ЗА
МАТЕРИАЛИ
Чл. 11. (1) Европейско одобрение за материали се издава по искане на един или
повече производители на материали или на
съоръжения под налягане от нотифициран
орган, определен за тази цел.
(2) Нотифицирани ят орган определ я и
извърш ва и л и орга н изи ра извърш ва не т о
на съответните проверки и изпитвания за
удостоверяване на съответствието на видовете материали със съответните изисквания
на наредбата. В случай че материалите са
признати за безопасни за използване преди
29 ноември 1999 г., нотифицираният орган
взема предвид съществуващите данни, когато
удостоверява такова съответствие.
Чл. 12. (1) Преди да издаде Европейско
одобрение за материали, нотифицираният
орган уведомява държавите членки и Европейската комисия, като им предоставя
необходимата информация.
(2) Органите, нотифицирани по реда на
наредбата, предоставят информацията по ал. 1
на председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор едновременно с уведомлението по ал. 1.
(3) В 3-месечен срок от уведомлението
по ал. 1 и 2 държава членка, Европейската
комисия или председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
може да представи коментари, като посочи
мотивите си за това.
(4) Нотифицираният орган може да издаде
Европейско одобрение за материали, като
вземе предвид представените коментари по
ал. 3.
(5) Нотифицираният орган изпраща копие
от Европейското одобрение за материали
на председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, другите
държави членки, Европейската комисия и
другите нотифицирани органи.
Чл. 13. (1) Нотифицираният орган, издал
Европейско одобрение за материали, оттегля
това одобрение, ако установи, че не е трябвало да го издава или когато материалът е
обхванат от хармонизиран стандарт.
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(2) Нотифицираният орган незабавно уведомява председателя на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор, другите
държави членки, Европейската комисия и
другите нотифицирани органи за всяко оттегляне на Европейско одобрение за материали.
Чл. 14. Материалите, използвани за производството на съоръжения под налягане или на
функционални групи, които съответстват на
европейските одобрения за материали, данните за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, се счита, че
съответстват на приложимите съществени
изисквания, определени в приложение № 1.
Г л а в а

т р е т а

С ЪОТВЕТСТВИЕ Н А С ЪОРЪЖ ЕНИ ЯТА
ПОД НАЛЯГАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ
ГРУПИ
Чл. 15. Съоръженията под налягане по
чл. 7, ал. 1 и функционалните групи по чл. 7,
ал. 2 и 3, които съответстват на хармонизираните стандарти, или части от тях, данните за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, се счита, че
съответстват на съществените изисквания,
определени в приложение № 1, обхванати от
тези стандарти или от части от тях.
Чл. 16. (1) Съответствието на дадено съоръжение под налягане се оценява по избор
на производителя по една от следните процедури за оценяване на съответствието в
зависимост от категорията по чл. 9, в която
то се класифицира:
1. категория I – „Модул А: Вътрешен производствен контрол“ съгласно раздел I от
приложение № 3;
2. категория II:
а) „Модул А2: Вътрешен производствен
контрол с надзор на проверката на съоръжение под налягане на случайни интервали“
съгласно раздел II от приложение № 3;
б) „Модул D1: Осигуряване на качеството
на производството“ съгласно раздел VII от
приложение № 3;
в) „Модул Е1: Осигуряване на качеството
на контрола и изпитването на крайното съоръжение под налягане“ съгласно раздел IX
от приложение № 3;
3. категория III:
а) „Модул В: ЕС изследване на типа – изследване на проекта на типа“ съгласно раздел IV от приложение № 3, последван от
„Модул D: Съответствие с типа въз основа на
осигуряване на качеството на производството“ съгласно раздел VI от приложение № 3;
б) „Модул В: ЕС изследване на типа – изследване на проекта на типа“ съгласно раздел IV от приложение № 3, последван от
„Модул F: Съответствие с типа въз основа
на проверка на съоръжението под налягане“
съгласно раздел X от приложение № 3;

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

в) „Модул B: ЕС изследване на типа – изследване на типа произведен продукт“ съгласно раздел III от приложение № 3, последван
от „Модул E: Съответствие с типа въз основа
на осигуряване на качеството на съоръжение
под налягане“ съгласно раздел VIII от приложение № 3;
г) „Модул B: ЕС изследване на типа – изследване на типа произведен продукт“ съгласно раздел III от приложение № 3, последван
от „Модул C2: Съответствие с типа въз основа
на вътрешен производствен контрол с надзор
на проверката на съоръжение под налягане
на случайни интервали“ съгласно раздел V
от приложение № 3;
д) „Модул Н: Съответствие въз основа на
пълно осигуряване на качеството“ съгласно
раздел XII от приложение № 3;
4. категория IV:
а) „Модул B: ЕС изследване на типа – изследване на типа произведен продукт“ съгласно раздел III от приложение № 3, последван от
„Модул D: Съответствие с типа въз основа на
осигуряване на качеството на производството“ съгласно раздел VI от приложение № 3;
б) „Модул B: ЕС изследване на типа – изследване на типа произведен продукт“ съгласно раздел III от приложение № 3, последван
от „Модул F: Съответствие с типа въз основа
на проверка на съоръжението под налягане“
съгласно раздел X от приложение № 3;
в) „Модул G: Съответствие въз основа
на проверка на единичен продукт“ съгласно
раздел XI от приложение № 3;
г) „Модул Н1: Съответствие въз основа
на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта“ съгласно раздел XIII
от приложение № 3.
(2) Производи т ел я т може да п ри лож и
процедура за оценяване на съответствието,
предвидена за по-висока категория, ако такава съществува.
(3) Проектът на тенджерите под налягане
по чл. 7, ал. 1, т. 3 подлежи на оценяване по
модул, приложим за категории III или IV.
(4) Функционалните групи по чл. 7, ал. 2
подлежат на общо оценяване на съответствието, което обхваща:
1. оценяване на всяко от съоръженията под
налягане по чл. 7, ал. 1, от които е изградена
функционалната група и за което не е била
приложена процедура за оценяване на съответствието и няма нанесена маркировката
„CE“; оценяването се извършва по процедура
в зависимост от категорията на всяко отделно
съоръжение;
2. оценяване вграждането на различните
елементи на функционалната група съгласно
изискванията по т. 2.3, 2.8 и 2.9 от приложение
№ 1; процедурата за оценяване се определя от
съоръжението от най-високата категория, като
се изключват устройствата за безопасност;
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3. оценяване защитата на функционалната
група срещу превишаване на допустимите
работни параметри съгласно изискванията
по т. 2.10 и 3.2.3 от приложение № 1; процедурата за оценяване се извършва, като се
има предвид съоръжението от най-високата
категория, което трябва да бъде защитено.
(5) С ъо т ве т с т вие т о на фу н к ц иона л н ите групи по чл. 7, ал. 3 със съществените
изисквания, определени в т. 2.10, 2.11, 3.4,
т. 5.2, букви „а“ и „г“ от приложение № 1,
се оценява, като се прилага „Модул В: ЕС
изследване на типа – изследване на проекта
на типа“ съгласно раздел IV от приложение
№ 3 или „Модул Н: Съответствие въз основа
на пълно осигуряване на качеството“ съгласно
раздел XII от приложение № 3.
(6) Записите и кореспонденцията, свързани
с процедурите за оценяване на съответствието,
изпълнявани с участието на орган, нотифициран по реда на наредбата, се съставят на
български език или на език, приемлив за
този орган.
Чл. 17. (1) За съоръженията под налягане
и за функционалните групи, чието съответствие е било оценено съгласно приложимата
процедура за оценяване на съответствието
по чл. 16, се съставя ЕС декларация за съответствие.
(2) ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на
с ъщес т вен и т е изиск ва н и я, оп ределен и в
приложение № 1.
(3) ЕС декларацията за съответствие се
съставя по образеца, определен в приложение № 4, съдържа елементите, определени в
съответните модули от приложение № 3, и
се актуализира редовно.
(4) ЕС декларацията за съответствие се
превежда на езика, определен от съответната
държава членка, на чиято територия съоръжението под налягане или функционалната
група се пуска или предоставя на пазара.
Когато съоръжението под налягане или функционалната група се пуска или предоставя на
пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е
съставена на български език, тя се превежда
на български език.
(5) Когато приложимите към съоръжението под налягане или функционалната група
актове на законодателството на Европейския
съюз за хармонизация, които изискват ЕС
декларация за съответствие, са повече от
един, се съставя само една ЕС декларация за
съответствие, в която се посочват съответните актове и данните за публикуването им в
„Официален вестник“ на Европейския съюз.
(6) Изискването по ал. 5 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните ЕС
декларации за съответствие, които се изискват
от всички приложими за съоръжението под
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налягане или функционалната група актове
на законодателството на Европейския съюз
за хармонизация.
Чл. 18. Като съставя ЕС декларация за
съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на съоръжението
под налягане или функционалната група с
изискванията на наредбата.
Чл. 19. (1) Съответствието на дадено съоръжение под налягане или функционална
група с изискванията на наредбата се удостоверява с нанесена маркировка „CE“.
(2) За марк ировката „СЕ“ се прилагат
основните принципи, установени в чл. 30 от
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.).
(3) Маркировката „CE“ се нанася, преди
съоръжението под налягане или функционалната група да бъдат пуснати на пазара,
когато съоръжението или функционалната
група са завършени или са в състояние, което
позволява да се извърши крайно оценяване
съгласно т. 3.2 от приложение № 1.
(4) Маркировката „СЕ“ се нанася така, че
да е видима, четлива и незаличима на едно
от следните:
1. всяко отделно съоръжение под налягане
по чл. 7, ал. 1 или неговата табела с данни;
2. всяка функционална група по чл. 7, ал. 2
и 3 или нейната табела с данни.
(5) Когато нанасянето на маркировката
„СЕ“ в съответствие с изискванията по ал. 4
не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на съоръжението
под налягане или функционалната група, тя
се нанася върху опаковката и в придружаващите документи.
(6) Маркировката „СЕ“ може да не се нанася върху всяко отделно съоръжение под налягане, което е съставна част от функционална
група. Отделните съоръжения под налягане,
които са съставна част от функционална
група и вече имат нанесена маркировката
„СЕ“, запазват тази маркировка.
(7) След маркировката „CE“ се нанася
идентификационният номер на нотифицирани я орган, у частва л в оцен яването на
съответствието на етапа на производствения
контрол. Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган
или по негови указания от производителя
или от неговия упълномощен представител.
(8) Маркировката „CE“ и когато е приложимо, идентификационният номер на нотифицирания орган могат да бъдат следвани
от друг знак, указващ специален риск или
употреба.
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Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЗА ДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 20. Когато вносител или дистрибутор
пуска на пазара съоръжение под налягане
или функционална група със своето име или
търговска марка или променя съоръжение
под налягане или функционална група, които
вече са пуснати на пазара, по такъв начин,
че съответствието с изискванията на наредбата може да бъде засегнато, той се счита
за производител и изпълнява задълженията
на производителя.
Чл. 21. (1) Всеки икономически оператор
поддържа регистър, който съдържа информаци я за всек и икономи ческ и оператор,
който му е доставил дадено съоръжение под
налягане или дадена функционална група, и
за всеки икономически оператор, на когото
е доставил дадено съоръжение под налягане
или дадена функционална група.
(2) Информацията по ал. 1 и документите,
които доказват осъществената доставка, се
съхраняват за период 10 години след датата
на доставката и при поискване се предоставят
на органите за надзор на пазара.
Раздел II
Задължения на производителя
Чл. 22. (1) Когато пуска на пазара съоръжение под налягане по чл. 7, ал. 1 или
функционална група по чл. 7, ал. 2 и 3 или
когато ги използва за свои собствени цели,
производителят гарантира, че те са проектирани и произведени в съответствие със
с ъщес т вен и т е изиск ва н и я, оп ределен и в
приложение № 1.
(2) Когато пуска на пазара съоръжение под
налягане или функционална група по чл. 8
или когато ги използва за свои собствени
цели, производителят гарантира, че те са
проектирани и произведени в съответствие
с добрата инженерна практика в някоя от
държавите членк и, и изготвя техническа
документация.
Чл. 23. (1) За съоръженията под налягане
по чл. 7, ал. 1 или функционалните групи
по чл. 7, ал. 2 и 3 производителят изготвя
техническата документация, посочена в приложение № 3, и провежда или организира
провеждането на съответната процедура за
оценяване на съответствието съгласно чл. 16.
(2) Когато съответствието на съоръжение
под налягане по чл. 7, ал. 1 или функционална група по чл. 7, ал. 2 и 3 с приложимите съществени изиск вани я е доказано
чрез прилагането на процедурата по ал. 1,
производителят съставя ЕС декларация за
съответствие и нанася маркировката „CE“.
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Чл. 24. Производителят съхранява техническата документация и ЕС декларацията за
съответствие в продължение на 10 години,
след като съоръжението под налягане или
функционалната група са били пуснати на
пазара.
Чл. 25. (1) Производителят прилага процедури, чрез които гарантира, че при серийно
производство съоръженията под налягане
или функционалните групи остават в съответствие с приложимите изисквания.
(2) При изпълнение на изискването по
а л. 1 п р оизвод и т ел я т в зема п р ед ви д по
подходящ начин промените в проекта или
в характеристиките на съоръжението под
налягане или на функционалната група и
промените в хармонизираните стандарти
или в други технически спецификации, чрез
позоваване на които е декларирано съответствието на съоръжението под налягане или
на функционалната група.
Ч л. 26. (1) Производи т ел я т гара н т и ра,
че върху всяко съоръжение под налягане
или върху всяка функционална група има
нанесен тип, партиден или сериен номер
или някакъв друг елемент, който позволява
тяхната идентификация. Когато размерът или
естеството на съоръжението под налягане
или функционалната група не позволяват
това, производител ят гарантира, че тази
информация е нанесена върху опаковката
или в придружаващ документ.
(2) Производителят нанася върху всяко
съоръжение под налягане или върху всяка
функционална група своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на
който може да се осъществи връзка с него.
Когато това не е възможно, производителят
нанася информацията върху опаковката или
в придружаващ документ. А дресът посочва
едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен, и се представя по
начин, разбираем за потребителите, другите
ползватели и органите за надзор на пазара.
Чл. 27. (1) Производителят гарантира, че
всяко съоръжение под налягане по чл. 7, ал. 1
или всяка функционална група по чл. 7, ал. 2
и 3 се придружава от инструкции и информация за безопасност съгласно т. 3.3 и 3.4
от приложение № 1 на български език. Тези
инструкции и информация за безопасност,
както и всички етикети, трябва да са ясни,
разбираеми и смислени.
(2) Производителят гарантира, че всяко
съоръжение под налягане или всяка функционална група по чл. 8 се придружава от
инструкции за използване и информация
за безопасност на български език. Тези инструкции за използване и информация за
безопасност, както и всички етикети, трябва
да са ясни, разбираеми и смислени.

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

Чл. 28. Когато счита за целесъобразно
предвид рисковете, които представлява дадено съоръжение под налягане или дадена
функционална група, за да осигури защитата
на здравето и безопасността на потребителите и другите ползватели, производителят
провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара съоръжения под налягане
или фу нк циона лни г ру пи, провеж да разследвания и когато е необходимо, поддържа
регистър за оплаквания, за несъответстващи
на изискванията съоръжения под налягане
или функционални групи и за изземвания
на съоръжения под налягане или функционални групи и информира дистрибуторите
за такова наблюдение.
Чл. 29. (1) Когато производителят счита
или има основание да счита, че дадено съоръжение под налягане или дадена функционална група, които е пуснал на пазара, не
съответстват на наредбата, той незабавно и
както е целесъобразно за конкретния случай,
предприема необходимите мерки за привеждането на съоръжението под налягане или
на функционалната група в съответствие,
за изтеглянето им или за изземването им.
(2) В случаите по ал. 1, когато съоръжението под нал ягане или фу нк ционалната
група представлява риск, производителят
незабавно информира за това органите за
надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона
за техническите изисквания към продуктите
(ЗТИП) и компетентните органи на държавите членки, в които такива съоръжения
под налягане или функционални групи са
предоставени на пазара, като предоставя
подробна информация, по-специално за несъответствието на съоръжението под налягане
или функционалната група с приложимите
изисквания и за предприетите коригиращи
действия.
Чл. 30. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2
ЗТИП или от компетентен орган на друга
държава членка производителят предоставя
на хартиен или на електронен носител цялата
информация и документация, необходима
за доказване на съответствието на дадено
съоръжение под нал ягане или на дадена
функционална група. Тази информация и
документация се предоставя на органите
за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП
на български език или на език, на който
е налична, при условие че е разбираем за
тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или
административно-наказателно производство
производителят предоставя на български език
информацията и документацията по ал. 1 на
органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2
ЗТИП в определен от тях срок.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

(3) По искане на органите по ал. 1 производителят оказва съдействие при всяко
предприето действие за отст ран яване на
рисковете, свързани със съоръженията под
налягане или функционалните групи, които
е пуснал на пазара.
Раздел III
Задължения на упълномощения
представител
Чл. 31. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното
от производителя.
(3) Производителят не включва в пълномощното на упълномощения представител
задълженията по чл. 22 и задължението за
изготвяне на техническа документация по
чл. 23, ал. 1.
(4) Производи тел я т вк лючва в п ъ лномощното на упълномощения представител
най-малко следното:
1. да съхранява на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на
10 години след пускането на съоръжението
под налягане или на функционалната група
на пазара техническата документация и ЕС
декларацията за съответствие;
2. при обосновано искане от органите
за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП
или от компетентен орган на друга държава
членка да предостави на тези органи цялата
информация и документация, необходима
за доказване на съответствието на дадено
съоръжение под налягане или дадена функционална група;
3. по искане на органите за надзор на
пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или на компетентните органи на другите държави членки
да оказва съдействие при всяко предприето
действие за отстраняване на рисковете, свързани със съоръженията под налягане или
функционалните групи, попадащи в рамките
на пълномощното му.
Раздел IV
Задължения на вносителя
Чл. 32. Вносителят пуска на пазара само
съоръжения под налягане или функционални
групи, които съответстват на изискванията
на наредбата.
Чл. 33. (1) Преди да пусне на пазара дадено съоръжение под налягане по чл. 7, ал. 1
или функционална група по чл. 7, ал. 2 и 3,
вносителят гарантира, че:
1. производителят е съставил техническата документация и е провел съответната
процедура за оценяване на съответствието
съгласно чл. 16;
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2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 26;
3. маркировката „СЕ“ е нанесена съгласно
чл. 19;
4. съоръжението под налягане или функционалната група се придружава от инструкции
и информация за безопасност съгласно т. 3.3
и 3.4 от приложение № 1 на български език.
(2) Преди да пусне на пазара дадено съоръжение под налягане или функционална
група по чл. 8, вносителят гарантира, че:
1. производителят е съставил техническата
документация;
2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 26;
3. съоръжението под налягане или функционалната група се придружава от инструкции
за използване и информация за безопасност
на български език.
Чл. 34. (1) Вносителят нанася върху всяко
съоръжение под налягане или върху всяка
функционална група своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на
който може да се осъществи връзка с него.
А дресът се представя по начин, разбираем
за потребителите, другите ползватели и органите за надзор на пазара.
(2) Когато изпълнението на задължението
по ал. 1 изисква от вносителя да отвори опаковката или когато размерът или естеството
на съоръжението под налягане или функционалната група не позволява информацията
по ал. 1 да се нанесе върху него, тази информация се нанася върху опаковката или
в придружаващ документ.
Чл. 35. (1) Когато вносителят счита или
има основание да счита, че дадено съоръжение под налягане по чл. 7, ал. 1 или дадена
функционална група по чл. 7, ал. 2 и 3 не
съответства на съществените изисквания,
определени в приложение № 1, той не пуска
съоръжението под налягане или функционалната група на пазара, докато не бъдат
приведени в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато съоръжението под налягане или функционалната група
представлява риск, вносителят информира
за това производителя и органите за надзор
на пазара.
Чл. 36. Вносителят гарантира, че докато
отговаря за дадено съоръжение под налягане
по чл. 7, ал. 1 или за дадена функционална група по чл. 7, ал. 2 и 3, условията на
съхранение или транспортиране не застрашават съответствието им със съществените
изисквания, определени в приложение № 1.
Чл. 37. (1) Вносителят съхранява на разположение на органите за надзор на пазара
копие от ЕС декларацията за съответствие
в продължение на 10 години след пускането
на съоръжението под налягане или на функционалната група на пазара.
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(2) В продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане или на
функционалната група на пазара вносителят
гарантира, че при поискване техническата
документация може да бъде предоставена
на органите за надзор на пазара.
Чл. 38. Когато счита за целесъобразно,
предвид рисковете, които представлява дадено съоръжение под налягане или дадена
функционална група, за да осигури защитата
на здравето и безопасността на потребителите
и другите ползватели, вносителят провежда
изпитвания на образци от предоставени на
пазара съоръжения под налягане или функционални групи, провежда разследвания и
когато е необходимо, поддържа регист ър
за оплаквания, за несъответстващи на изискванията съоръжения под налягане или
функционални групи и за изземвания на
съоръжения под налягане или функционални групи и информира дистрибуторите за
такова наблюдение.
Чл. 39. (1) Когато вносителят счита или
има основание да счита, че дадено съоръжение под налягане или дадена функционална група, които е пуснал на пазара, не
съответстват на наредбата, той незабавно и
както е целесъобразно за конкретния случай,
предприема необходимите мерки за привеждането на съоръжението под налягане или
на функционалната група в съответствие,
за изтеглянето им или за изземването им.
(2) В случаите по ал. 1, когато съоръжението под налягане или функционалната група
представлява риск, вносителят незабавно
информира за това органите за надзор на
пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните
органи на държавите членки, в които такива
съоръжения под налягане или функционални групи са предоставени на пазара, като
предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на съоръжението
под налягане или функционалната група с
приложимите изисквания и за предприетите
коригиращи действия.
Чл. 40. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2
ЗТИП или от компетентен орган на друга
държава членка вносителят предоставя на
хартиен или на електронен носител цялата
информация и документация, необходима
за доказване на съответствието на дадено
съоръжение под нал ягане или на дадена
функционална група. Тази информация и
документация се предоставя на органите
за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП
на български език или на език, на който
е налична, при условие че е разбираем за
тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или
административно-наказателно производство
вносителят предоставя на български език
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информацията и документацията по ал. 1
на органите за надзор на пазара по чл. 27,
ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 вносителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете,
свързани със съоръженията под налягане
или функционалните групи, които е пуснал
на пазара.
Раздел V
Задължения на дистрибутора
Чл. 41. Когато предоставя на пазара дадено съоръжение под налягане или дадена
функционална група, дистрибуторът действа
с дължимата грижа по отношение на изискванията на наредбата.
Чл. 42. (1) Преди да предостави на пазара
дадено съоръжение под налягане по чл. 7,
ал. 1 или функционална група по чл. 7, ал. 2
и 3, дистрибуторът се уверява, че:
1. маркировката „СЕ“ е нанесена съгласно
чл. 19;
2. съоръжението под налягане или функционалната група се придружава от инструкции
и информация за безопасност съгласно т. 3.3
и 3.4 от приложение № 1 на български език;
3. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 26;
4. вносителят е изпълнил задълженията
си по чл. 34.
(2) Преди да предостави на пазара дадено
съоръжение под налягане или функционална
група по чл. 8, дистрибуторът се уверява, че:
1. съоръжението под налягане или функционалната група се придружава от инструкции
за използване и информация за безопасност
на български език;
2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 26;
3. вносителят е изпълнил задълженията
си по чл. 34.
Чл. 43. (1) Когато дистрибу торът счита
или има основание да счита, че дадено съоръжение под налягане по чл. 7, ал. 1 или
дадена функционална група по чл. 7, ал. 2 и
3 не съответства на съществените изисквания, определени в приложение № 1, той не
предоставя съоръжението под налягане или
функционалната група на пазара, докато не
бъдат приведени в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато съоръжението под налягане или функционалната група
представлява риск, дистрибуторът информира
за това производителя или вносителя, както
и органите за надзор на пазара.
Ч л . 4 4 . Д ис т ри бу т о р ът г ара н т и ра , че
докато отговаря за дадено съоръжение под
налягане по чл. 7, ал. 1 или за дадена функционална група по чл. 7, ал. 2 и 3, условията
на съхранение или транспортиране не застра-
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шават съответствието им със съществените
изисквания, определени в приложение № 1.
Чл. 45. (1) Когато счита или има основание да счита, че дадено съоръжение под
налягане или дадена функционална група,
които е предоставил на пазара, не съответстват на наредбата, дист рибу торът се
у верява, че са предприети необходимите
мерки за привеж дането на съоръжението
под налягане или на функционалната група
в съответствие, за изтеглянето им или за
изземването им, както е целесъобразно за
конкретния случай.
(2) В случаите по ал. 1, когато съоръжението под налягане или функционалната група
представляват риск, дистрибуторът незабавно
информира за това органите за надзор на
пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните
органи на държавите членки, в които такива
съоръжения под налягане или функционални групи са предоставени на пазара, като
предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на съоръжението
под налягане или функционалната група с
приложимите изисквания и за предприетите
коригиращи действия.
Чл. 46. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2
ЗТИП или от компетентен орган на друга
държава членка дистрибуторът предоставя на
хартиен или на електронен носител цялата
информация и документация, необходима
за доказване на съответствието на дадено
съоръжение под нал ягане или на дадена
функционална група.
(2) По искане на органите по ал. 1 дист рибу торът оказва съдействие при всяко
предприето действие за отст ран яване на
рисковете, свързани със съоръженията под
налягане или функционалните групи, които
е предоставил на пазара.
Г л а в а

п е т а

НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ И ПРИЗНАТИ
ОРГАНИЗАЦИИ – ТРЕТА НЕЗАВИСИМА
СТРАНА
Раздел I
Разрешение за извършване на оценяване на
съответствието
Чл. 47. (1) Председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
издава разрешения на:
1. лица за оценяване на съответствието на
съоръжения под налягане и функционални
групи по модулите на процедурите, определени в чл. 16;
2. лица за оценяване на съответствието на
съоръжения под налягане и функционални
групи по модулите на процедурите, определени в чл. 16, и за издаване на Европейско
одобрение за материали по глава втора;
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3. лица за одобряване на процедурите и
персонала за изпълнение на неразглобяемите
съединения по т. 3.1.2 от приложение № 1;
4. лица за одобряване на персонала, който извършва изпитване без разрушаване по
т. 3.1.3 от приложение № 1.
(2) За лице, което изпълнява само задачите
по ал. 1, т. 3 и/или 4, Европейската комисия
не определя идентификационен номер. Такова
лице се включва в Информационната система за нотифицираните и оправомощените
органи в областта на директивите от „Нов
подход“ като призната организация – трета
независима страна.
Чл. 48. (1) Лицето, което кандидатства за
получаване на разрешение по чл. 47, трябва
да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1
ЗТИП, на БДС EN ISO/IEC 17020, БДС EN
ISO/IEC 17021-1, БДС EN ISO/IEC 17024,
БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC
17065 в зависимост от задачите по чл. 47 и
модулите на процедурите за оценяване на
съответствието, за които кандидатства, и:
1. да е трета страна, независима от организацията или от съоръженията под налягане
и функционалните групи, които оценява;
2. да не e проектант, производител, доставчик, купувач, собственик, ползвател или
лице, което монтира или поддържа съоръженията под налягане и функционалните групи,
които оценява, нито да е представител на
някое от тези лица;
3. да не взема пряко участие в проектирането, производството или конструирането,
продажбата, монтирането, използването или
поддържането на съоръженията под налягане и функционалните групи, които оценява,
нито да представлява лица, ангажирани в
тези дейности;
4. да не извършва дейност, включително
консултантска, която може да е в противоречие с неговата независима преценка или
почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за
които кандидатства;
5. да осигурява, че дейностите по оценяване на съответствието се осъществяват
с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа
компетентност в определената област и че
е напълно освободено от всякакъв натиск
и облаги, включително финансови, които
могат да повли яят на неговата преценка
или на резултатите от неговите дейности
по оценяване на съответствието, особено
по отношение на лица или групи лица с
интереси от резултатите от тези дейности;
6. да гарантира безпристрастност та на
ч леновете на висшето ръководст во и на
персонала, отговорен за изпълнението на
задачите по оценяване на съответствието;
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7. да оси г у ря ва, че въ зна г ра ж ден ие т о
на членовете на висшето ръководство и на
персонала, отговорен за изпълнението на
задачите по оценяване на съответствието,
не зависи от броя на извършените оценки
или от резултатите от тях;
8. да е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието,
предвидени за него в глава втора, т. 3.1.2 или
3.1.3 от приложение № 1 или в съответните
модули от приложение № 3, за които кандидатства, независимо дали тези задачи се
изпълняват от самото лице, или от негово
име и на негова отговорност;
9. да разполага със средствата, необходими
за изпълнение на техническите и административните задачи, свързани с дейностите
по оценяване на съответствието, по подходящ начин, както и с достъп до нужното
оборудване или съоръжения;
10. по всяко време и за всички задачи по
глава втора, т. 3.1.2 или 3.1.3 от приложение
№ 1 или за всеки модул от приложение № 3 и
за всеки вид или категория съоръжения под
налягане и функционални групи, за които
кандидатства, да разполага с необходимите:
а) персонал с технически знания и с достатъчен и подходящ опит за изпълнение на
задачите по оценяване на съответствието;
б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на
съответствието, гарантиращи прозрачността и възможност та за повтаряне на тези
процедури;
в) процедури за изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието, които
надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура, както и степента
на сложност на съответната технология и
масовия или серийния характер на производството;
11. да прилага под ход ящи политик и и
процеду ри, които позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като
нотифициран орган или призната организация – трета независима страна, и всички
други дейности;
12. да има методики и инструкции за изпитване, когато не се прилагат стандартите
по чл. 15;
13. да има разработена процедура за разглеждане на възражения срещу негови решения, свързани с оценяване на съответствието;
14. да има система за управление, съобразена с изпълняваните задачи по глава втора,
т. 3.1.2 или 3.1.3 от приложение № 1 или
модулите по приложение № 3 и съответните
хармонизирани стандарти и с наредбата;
15. да разполага с персонал, отговорен за
изпълнението на задачите по оценяване на
съответствието, който притежава:
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а) необходимата техническа и професионална квалификация, обхващаща цялата
дейност по оценяване на съответствието, за
която кандидатства;
б) достатъчни познания за изискванията
относно оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на
такива оценки;
в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания, определени в приложение № 1, на приложимите хармонизирани
стандарти и на съответните разпоредби на
законодателството на Европейския съюз за
хармонизация, както и на съответното национално законодателство;
г) способности да изготвя сертификати,
записи и доклади, доказващи, че оценките
са били направени;
16. да има най-малко един компетентен
оди тор, който от говаря на изиск вани я та
на БДС EN ISO 19011 и притежава опит
в областта на съоръженията под налягане
при извършване на оценката на внедрената
система за у правление на качеството на
производителя, когато това се изисква от
модула на процедурата за оценяване на съответствието, за който кандидатства;
17. да участва във или да гарантира, че
персоналът, отговорен за изпълнението на
задачите по оценяване на съответствието,
е информиран за съответните дейности по
стандартизация и дейностите на координационната група на органите, нотифицирани
от държавите членки за съоръжения под
налягане, и да прилага като общи насоки
административните решения и документи,
приети в резултат от работата на тази група;
18. да гарантира, че дейността на неговите подизпълнители и поделения не влияе
върх у повери телност та, обек т ивност та и
безпристрастността на неговата дейност по
оценяване на съответствието.
(2) Лице, което принадлежи към стопанска
асоциация и/или професионална федерация,
представляващи предприятия, участващи в
проектирането, производството, доставката,
сглобяването, използването или поддържането на съоръженията под налягане и функционалните групи, които това лице оценява,
може да се счита за лице по ал. 1, т. 1, при
условие че са доказани неговата независимост
и липсата на конфликт на интереси.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 2 – 5 се прилагат и за членовете на висшето ръководство,
и за персонала, отговорен за изпълнение на
задачите по оценяване на съответствието
на органа за оценяване на съответствието.
(4) Изискването по ал. 1, т. 2 не изключва
употребата на оценявани съоръжения под
налягане и функционални групи, които са
необходими за дейностите по оценяване на
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съответствието, или употребата на такива
съоръжения под налягане или функционални
групи за лични цели.
Чл. 49. (1) Лицето по чл. 48 подава до
п редседат ел я на Държавната агенц и я за
метрологичен и технически надзор писмено
заявление по образец, в което се посочват
видовете съоръжения под налягане и функционални групи, и задачите по глава втора,
т. 3.1.2 или 3.1.3 от приложение № 1 или
модулите на процедурите за оценяване на
съответствието, за които желае да получи
разрешение. Към заявлението се прилагат:
1. единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
информация за обнародването в „Държавен
вестник“, или копие от акта за създаването,
когато лицето е създадено със закон или с
акт на Министерския съвет;
2. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10,
ал. 1, т. 7 ЗТИП;
3. справка в табличен вид, съдържаща
видовете съоръжения под налягане и функционални групи, приложимите за тях съществени изисквания и европейски одобрения за
материали, хармонизираните стандарти или
методиките и инструкциите за измерване и
изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
4. списък на хармонизираните стандарти,
които притежава, отнасящи се до съоръженията под налягане и функционалните групи,
посочени в заявлението;
5. методики и инструкции за изпитване
на съоръженията под налягане и функционалните групи, когато не се прилагат хармонизираните стандарти;
6. процедурите за извършване на оценяване на съответствието съгласно модулите,
за които кандидатства;
7. наръчник, процедури и документи от
по-ниски йерархични нива на системата за
управление;
8. декларации на лицето и на наетия от
него персонал за обстоятелствата по чл. 10,
ал. 1, т. 8 ЗТИП и чл. 48, ал. 1, т. 2 – 5 и
ал. 3 от наредбата;
9. копи я от трудовите и гра ж данск ите
договори на персонала, документите за образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както
и справка относно неговата компетентност
и опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
10. копие от документи, удостоверяващи
завършено образование, обучение, професионален и одиторски опит на одитора, който ще
извършва оценяване на внедрената система
за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от съответния
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модул на процедурата за оценяване на съответствието;
11. справка за техническите средства за
извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с
които разполагат собствените му лаборатории
и/или лабораториите, с които има сключени
договори;
12. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
13. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
14. копие от договора за застраховка за
вредите, които могат да наст ъп ят вследствие на неизпълнение на за дъл жени ята
му, свързани с дейностите по оценяване на
съответствието;
15. документ за платена такса за проверка
на документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите,
които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, приета с
Постановление № 97 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г.,
бр. 17, 19, 27, 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104
от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от
2007 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 103 от 2012 г.).
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се
утвърждава от председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
и се публикува на електронната страница
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на
разрешение по чл. 47, подава до председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
тех ническ и надзор за явлението по а л. 1,
придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 – 6 и 9 – 15;
2. сертификат за акредитация, издаден от
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“, в зависимост от съоръженията под налягане и функционалните
групи и задачи по глава втора, т. 3.1.2 или
3.1.3 от приложение № 1 или модулите на
процедурите за оценяване на съответствието,
за които кандидатства:
а) за „Модул A2: Вътрешен производствен
контрол с надзор на проверката на съоръжение под налягане на случайни интервали“
съгласно раздел II от приложение № 3 – по
стандарти БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN
ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020
и БДС EN ISO/IEC 17025;
б ) з а „ М о д у л B: Е С и з с л е д в а н е н а
типа – изследване на типа произведен проду кт“ съгласно раздел III от приложение
№ 3 – по стандарти БДС EN ISO/IEC 17065
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и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/
IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) з а „ М о д у л B: Е С и з с л е д в а н е н а
типа – изследване на проекта на типа“ съгласно раздел IV от приложение № 3 – по
стандарти БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN
ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020
и БДС EN ISO/IEC 17025;
г) за „Модул С2: Съответствие с типа въз
основа на вътрешен производствен контрол
с надзор на проверката на съоръжение под
налягане на случайни интервали“ съгласно
раздел V от приложение № 3 – по стандарти
БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC
17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN
ISO/IEC 17025;
д) за „Мод ул D: С ъо т ве т с т вие с т и па
въз основа на осигуряване на качеството
на производството“ съгласно раздел VI от
приложение № 3 – по стандарти БДС EN
ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
е) за „Модул D1: Осигуряване на качеството на производството“ съгласно раздел VII
от приложение № 3 – по стандарти БДС EN
ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
ж) за „Модул Е: Съответствие с типа въз
основа на осигуряване на качеството на съоръжение под налягане“ съгласно раздел VIII
от приложение № 3 – по стандарти БДС EN
ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
з) за „Модул Е1: Осигуряване на качеството на контрола и изпитването на крайното
съоръжение под налягане“ съгласно раздел IX
от приложение № 3 – по стандарти БДС EN
ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
и) за „Модул F: Съответствие с типа въз
основа на проверка на съоръжението под
налягане“ съгласно раздел X от приложение
№ 3 – по стандарти БДС EN ISO/IEC 17065
и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/
IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
к) за „Модул G: Съответствие въз основа
на проверка на единичен продукт“ съгласно
раздел XI от приложение № 3 – по стандарти
БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC
17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN
ISO/IEC 17025;
л) за „Модул H: Съответствие въз основа
на пълно осигуряване на качеството“ съгласно раздел XII от приложение № 3 – по
стандарти БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС
EN ISO/IEC 17065;
м) за „Модул H1: Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с
изследване на проекта“ съгласно раздел XIII
от приложение № 3 – по стандарти БДС EN
ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
н) за одобряване на процедурите и персонала за изпълнение на неразглобяемите
съединения по т. 3.1.2 от приложение № 1 – по
стандарт БДС EN ISO/IEC 17024;
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о) за одобряване на персонала, който извършва изпитване без разрушаване по т. 3.1.3
от приложение № 1 – по стандарт БДС EN
ISO/IEC 17024.
(4) О цен я ва не т о н а и зп ъ л нен ие т о н а
изискванията на чл. 48 се извършва съгласно процеду ра, у твърдена от председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор и публикувана на електронната страница на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор.
(5) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 3 кандидатът
за издаване на разрешение по чл. 47 внася
такси за проверка на място по чл. 12а, ал. 1
ЗТ И П за ус та новя ва не ком пе т ен т нос т та
за изпълнение на заявените процедури за
оценяване на съответствието, определени в
чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се
събират в системата на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор по
Закона за държавните такси.
(6) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор взема
решение за издаване на разрешение само
при положителен резултат от проверката на
документи и проверката на място.
Чл. 50. (1) В случаите по чл. 12а, ал. 7
ЗТИП председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите
държави членки информация за дейностите
по оценяване на съответствието, задачи по
глава втора, т. 3.1.2 или 3.1.3 от приложение
№ 1 или модула или модулите на процедурите
за оценяване на съответствието по приложение № 3, видовете съоръжения под налягане
и функционални групи, както и документите
за резултатите от извършената оценка на
компетентност та на органа за оцен яване
на съответствието и на способността му да
изпълнява посочените задачи и дейности по
оценяване на съответствието.
(2) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на възражение
Европейската комисия отправи искане, включително чрез приемане на акт за изпълнение,
за предприемане на коригиращи действия
или за оттегляне на нотификацията, в срок
до един месец от получаване на искането
или на акта за изпълнение председателят
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор:
1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок
за отстраняването им, или
2. отказва с мотивирана заповед издаването на разрешение, или
3. издава разрешение.
(3) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите
действия по ал. 2.
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(4) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП,
когато не са повдигнати възражения или
не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други
държави членки и когато това е предвидено,
Европейската комисия е определила идентификационен номер на лицето, председателят
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор издава съответното разрешение по чл. 47.
(5) При изда ва не на разрешен иет о се
заплаща таксата, определена в чл. 27, ал. 1,
т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се
събират в системата на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор по
Закона за държавните такси.
(6) Разрешението по чл. 47 не може да се
прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.
Чл. 51. (1) Председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
информира Европейската комисия и другите
държави членки за всякакви последващи
промени в издадените разрешения.
(2) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор оказва
съдействие на Европейската комисия при
разглеждане на възражения срещу органи,
получили разрешение по чл. 47, като при
поискване предоставя цялата информация,
свързана с основанията за нотификацията
или с поддържане на компетентността на
съответното лице.
Чл. 52. (1) Ежегодните планирани проверки по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП се извършват съгласно процедура, утвърдена от председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор и публикувана на електронната страница на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор.
(2) Извънредните проверки по чл. 14в,
ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата,
получили разрешение по чл. 47, и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП и/или на чл. 48 от
наредбата, за които е постъпила информация,
причините за възникването им и начините
за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието или
на съответните задачи по глава втора или
по т. 3.1.2 или 3.1.3 от приложение № 1;
3. възможността на лицето да продължава
да извършва дейността си по оценяване на
съответствието или да изпълнява задачите
си по глава втора или по т. 3.1.2 или 3.1.3
от приложение № 1.
(3) При извършване на проверк ите по
ал. 1 и 2 лицето, получило разрешение за
извършване на оценяване на съответствието,
заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по чл. 14в, ал. 3 ЗТИП.
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Раздел II
Задължения на нотифицираните органи и
признатите организации – трета независима
страна
Чл. 53. (1) Когато нотифициран орган или
призната организация – трета независима
страна, възлага конкретни задачи, свързани
с оценяване на съответствието, на подизпълнители или използва поделенията си, този
орган или тази организация гарантира, че
подизпълнителят или поделението отговаря
на изискванията по чл. 48. Нотифицираният
орган или признатата организация – трета
независима страна, информира за това председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като предоставя резултатите от извършената оценка на
подизпълнителя или на поделението.
(2) В 14 -д невен с рок о т п редос та вя не
на информаци ята по а л. 1 председател ят
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор одобрява използването
на подизпълнител я или поделението или
взема решение за извършване на извънредна
проверка.
(3) Нотифицираният орган и признатата
орга н иза ц и я – т ре та неза виси ма с т ра на,
поема п ъ лната о т говорност за за дачи те,
изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.
(4) Дейности по оценяване на съответствието могат да се възлагат на подизпълнители или да се изпълняват от поделения
на нотифицирания орган или на признатата
организация – трета независима страна, само
със съгласието на клиента.
(5) Нотифицираният орган и признатата
орга н иза ц и я – т ре та неза виси ма с т ра на,
съхранява на разположение на председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор съответните документи
относно оценката на квалификацията на всеки подизпълнител или поделение и относно
работата по оценяване на съответствието,
извършена от тях съгласно глава втора, т. 3.1.2
или 3.1.3 от приложение № 1 или съгласно
приложение № 3.
(6) Нотифицираният орган или признатата организация – трета независима страна,
може да възлага задачи на един или повече
подизпълнители или поделения, като не се
разрешава тези подизпълнители и поделения
да възлагат задачите на други лица.
Чл. 54. (1) Всеки нотифициран орган и всяка призната организация – трета независима
страна, извършва оценяване на съответствието
съгласно задачите по оценяване на съответствието, определени в глава втора, т. 3.1.2
или 3.1.3 от приложение № 1, или модулите
на процедурите за оценяване на съответстви-
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ето, определени в приложение № 3, които са
включени в разрешението по чл. 47.
(2) Оцен яването на съот ветст вието се
осъществява по пропорционален начин, като
се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Всеки нотифициран орган
и всяка призната организация – трета независима страна, осъществява своята дейност,
като надлежно отчита размера на дадено
предприятие, сектора, в който то осъществява дейност, неговата структура, степента
на сложност на съответната технология и
масовия или серийния характер на производството. Тези обстоятелства се отчитат, без
да се намалява степента на взискателност
и нивото на защита, изисквани за осигуряване на съответствието на съоръжението
под налягане или функционалната група с
изискванията на наредбата.
Чл. 55. (1) Когато нотифицираният орга н и л и п ризнатата орга низа ц и я – т рета
независима страна, прецени, че определен
производител не е осигурил съответствието
със съществените изисквания, определени в
приложение № 1, или със съответните хармонизирани стандарти или други технически
спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящи коригиращи
действия и не издава съответния сертификат
или одобрение.
(2) Когато в процеса на наблюдение за
осигуряване на съответствие след издаването
на съответния сертификат или одобрение
нотифицираният орган или признатата организация – трета независима страна, установи, че дадено съоръжение под налягане
или функционалната група не отговаря на
изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи
действия и спира действието или отнема
сертификата или одобрението, когато това
се налага.
(3) Когато не са предприети коригиращи
действия или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган или признатата
орга н иза ц и я – т ре та неза виси ма с т ра на,
ограничава, спира действието или отнема
съответния сертификат или одобрение, в
зависимост от случая.
Ч л. 56 . (1) Но т ифи ц и ра н и т е орга н и и
признатите организации – трета независима
страна, изпълняват задълженията по чл. 14а,
14б и 20а ЗТИП. Нотифицираните органи
с ъ х р а н я в ат док у мен т и т е и п р едо с т а в я т
информацията, определени в съответните
модули на процедурите за оценяване на съответствието по приложение № 3.
(2) Докладът по чл. 14а ЗТИП съдържа и
информация за:
1. о т кази, ог ра н и ча ва н и я, сп и ра не на
действието, отнемане или други наложени
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ограничения по отношение на издаваните
сертификати или одобрения;
2. дейностите по оценяване на съответствието и задачите по глава втора или по
т. 3.1.2 или 3.1.3 от приложение № 1, извършени в други държави;
3. възлагане на задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители
или поделения.
(3) Всеки нотифициран орган информира
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в 7-дневен
срок за всички искания за предоставяне на
информация, получени от органи за надзор
на пазара на други държави членки относно
дейността му по оценяване на съответствието.
(4) Всеки нотифициран орган или всяка
призната организация – трета независима
страна, предоставя на другите нотифицирани
органи или признати организации – трета
неза виси ма с т ра на, кои т о ос ъщес т вя ват
подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите съоръжения под налягане и функционални групи,
информация за отрицателни и при поискване
за положителни резултати от оценяване на
съответствието.
Чл. 57. (1) При прекратяване на дейността си нотифицираните органи и признатите
организации – трета независима страна, са
длъжни да уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор и своите клиенти. В 7-дневен срок от
уведомлението нотифицираният орган или
признатата организация – трета независима
страна, предоставя досиетата на своите клиенти на председателя на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор.
(2) В 7-дневен срок от влизането в сила
на заповедта за отнемане или ограничаване на разрешението органът за оценяване
на съответствието информира съответно
всички или заинтересованите свои клиенти
и предава досиетата им на председател я
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор.
(3) В едномесечен срок от уведомлението
по ал. 1 и 2 клиентите на нотифицирания
орган или на признатата организация – трета
независима страна, който е прекратил или
която е прекратила дейността си или чието
разрешение е било отнето или ограничено,
могат писмено да поискат от председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да предостави техни досиета
на друг посочен от тях нотифициран орган.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. „Вноси т ел“ е вся ко физи ческо и л и
юридическо лице, установено в Европейския
съюз, което пуска на пазара на Европейския
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съюз съоръжение под налягане или функционална група от трета държава.
2. „Дистрибутор“ е всяко физическо или
юридическо лице във веригата на доставка,
различно от производителя или вносителя,
което предоставя на пазара съоръжение под
налягане или функционална група.
3. „Европейско одобрение за материали“ е
технически документ, в който се определят
характеристиките на материалите, които са
предназначени за многократна употреба при
производството на съоръжения под налягане
и които не са обхванати от хармонизиран
стандарт.
4. „Законодателство на Европейския съюз
за хармонизация“ е законодателството на
Европейския съюз, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара.
5. „Изземване“ е всяка мярка, целяща
да постигне връщане на съоръжение под
налягане или функционална група, които
вече са били предоставени на потребители
или на други ползватели.
6. „Изтегляне“ е всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на
съоръжение под налягане или функционална
група, които са във веригата на доставка.
7. „Икономически оператори“ са производителят, упълномощеният представител,
вносителят и дистрибуторът.
8. „Маркировка „CE“ е маркировка, чрез
която производителят указва, че съоръжението под налягане или функционалната група
е в съответствие с приложимите изисквания,
установени в законодателството на Европейския съюз за хармонизация, предвиждащо
нейното нанасяне.
9. „Максимално допустимо налягане (PS)“
е максималното налягане, за което е проектирано съоръжението, както е посочено
от производителя, и определено на място,
посочено от него, като това място е в точката
на присъединяване на устройствата за безопасност и/или ограничителните устройства
или в най-високата точка на съоръжението,
или ако това не е приложимо – в която и
да е друга точка.
10. „Минимална/максимална допустима
температура (TS)“ е определената от производителя минимална/максимална температура,
за която е проектирано съоръжението.
11. „На л ягане“ е на л ягането в съоръжението, отнесено към атмосферното, т.е.
манометрично налягане. Налягането при
вакуум се означава с отрицателна стойност.
12. „Неразглобяеми съединения“ са тези
съединения, които не могат да бъдат разглобени без разрушаване.
13. „Номинален диаметър (DN)“ е числената стойност на диаметъра, който е общ
за всички елементи в тръбна система, раз-
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лични от елементите, които се означават
чрез външния диаметър или диаметъра на
резбата; за удобство тази стойност е закръглено число, използвано за означаване на
диаметъра, което е приблизително свързано
с производствените размери; означава се с
(DN), следвано от число.
14. „Обем (V)“ е вътрешният обем на всяка
камера, включително обемът на щуцерите
до първата връзка или заваръчен шев без
обема на постоянните вътрешни елементи.
15. „Орган за оценяване на съответствието“ е орган, осъществяващ дейности по
оценяване на съответствието, включително
калибриране, изпитване, сертификаци я и
контрол.
16. „О цен я ва не н а с ъ о т в е т с т вие т о“ е
процес, който доказва дали са изпълнени
с ъщес т вен и т е изиск ва н и я на наредбата,
свързани с дадено съоръжение под налягане
или с дадена функционална група.
17. „Предос та вя не на пазара“ е вся к а
доставка на съоръжение под налягане или
фу нк ционална гру па за дист рибу ци я или
използване на пазара на Европейския съюз
в процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно.
18. „Производител“ е всяко физическо
или юридическо лице, което произвеж да
съоръжение под налягане или функционална
група или което възлага проектирането или
производството на съоръжение под налягане
или функционална група и предлага това
съоръжение или фу нк циона лна г ру па на
пазара със своето име или търговска марка
или използва това съоръжение или функционална група за свои собствени цели.
19. „Пускане в действие“ е използването за
първи път на съоръжение под налягане или
функционална група от техния ползвател.
20. „Пускане на пазара“ е предоставянето
на съоръжение под налягане или функционална група на пазара на Европейския съюз
за първи път.
21. „Съд“ е затворена конструкция, проектирана и предназначена за съхраняване
на флуиди под налягане, включително директно свързаните към нея приспособления,
до точката за присъединяването є с други
съоръжения. Съдът може да има една или
повече камери.
22. „Съоръжения под налягане“ са съдове,
тръбопроводи, устройства за безопасност и
устройства под налягане, в това число, когато е приложимо, и елементи, присъединени
към частите на съоръжението, подложени на
налягане, като фланци, щуцери, свързващи
елементи, опори, транспортни уши.
23. „Техническа спецификация“ е документ, определящ техническите изисквания,
които трябва да са изпълнени за определено

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

съоръжение под налягане или за определена
функционална група.
24. „Тръбопровод“ е свързани помежду си
тръбни елементи, които са предназначени
за пренос на флуиди и които са неразделна
част от система под налягане. Тръбопроводите включват тръби или система от тръби,
тръбни елементи, фитинги, компенсатори,
гъвкави тръби и други елементи, устойчиви
на налягане. Към тръбопроводите се отнасят
топлообменните апарати за охлаждане или
нагряване на въздух, съставени от тръби.
25. „Упълномощен представител“ е всяко
физическо или юридическо лице, установено
в Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производител да действа от
негово име във връзка с определени задачи.
26. „Устройства за безопасност“ са устройства, предназначени да предпазят съоръжението от превишаване на налягането
над допустимата стойност, включващи: устройства за непосредствено ограничаване на
налягането – предпазни клапани, предпазни
ус т ройс т ва с разру ша ва щ и се елемен т и,
п рег ъваем и п рът и, у п ра вл яем и за щ и т ни
системи за пони жаване на нал ягането и
ограничителни устройства, които задействат
приспособления за корекция или осигуряват
изключване или изключване и блокиране,
като превключватели, задействани от налягането, температурата или нивото на флуида,
и измервателни устройства за контрол и
регулиране, свързани с безопасността.
27. „Устройства под налягане“ са елементите с технологична функция, затворената
конструкция на които е подложена на налягане.
28. „Флуиди“ са чисти газове, течности и
пари, както и техните смеси; флуидите могат
да съдържат и суспензия от твърди вещества.
29. „Функционална група“ е съвкупност
от съоръжения под налягане, свързани от
производителя им и функциониращи като
едно цяло.
(2) За целите на наредбата се прилага
определението за „хармонизиран стандарт“,
посочено в чл. 2, т. 1, буква „в“ от Регламент
(ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
европейската стандартизация, за изменение
на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на
Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО,
95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО,
2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на Решение № 87/95/ЕИО на Съвета
и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 316/12
от 14 ноември 2012 г.).
(3) За целите на наредбата се прилагат
определенията за „вещество“ и „смес“, по-

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

сочени в чл. 2, т. 7 и 8 от Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси, за изменение и за отмяна
на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за
изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.).
§ 2. Наредбата въвежда съответните разпоредби на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май
2014 г. за хармонизиране на законодателствата
на държавите членки за предоставяне на
пазара на съоръжения под налягане (ОВ,
L 189/164 от 27 юни 2014 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
§ 4. (1) Съоръженията под налягане или
функционалните групи, които са пуснати
на пазара преди 19 юли 2016 г., могат да се
предоставят на пазара и/или да се пускат
в действие, при условие че отговарят на
приложимите изисквания на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане,
приета с Постановление № 204 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 87 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г.,
бр. 37 от 2007 г., бр. 50 от 2014 г. и бр. 12 от
2015 г.), или на законодателството на държавите – членки на Европейския съюз, или
на държави – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
което въвежда Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 май
1997 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка със
съоръженията под налягане (ОВ, L 181/1 от
9 юли 1997 г.).
(2) Сертификатите и одобренията на системи по качеството, издадени от нотифицираните органи в съответствие с наредбата
или законодателството по ал. 1, са валидни
за целите на наредбата.
§ 5. (1) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение по чл. 69 от наредбата по § 4, ал. 1,
представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор всички промени
в документацията си съгласно изискванията
на наредбата в 14-дневен срок от нейното
обнародване.
(2) В едномесечен срок от получаването на документите по ал. 1, въз основа на
разрешението по ч л. 69 от наредбата по
§ 4, ал. 1, успешно проведената последна
ежегодна проверка съгласно чл. 14в ЗТИП и
установеното съответствие на документите
по ал. 1 председателят на Държавната аген-
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ция за метрологичен и технически надзор
обявява съответното лице пред Европейската
комисия и държавите членки съгласно директивата по § 2.
(3) Когато два месеца след обявяването
на лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати
възражения от Европейската комисия или
от други държави членки или когато не са
останали неудовлетворени възражения на
Европейската комисия или на други държави
членки, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
издава съответното разрешение съгласно
наредбата.
§ 6. За целите на чл. 48, ал. 1 и чл. 49,
ал. 3, т. 2, букви „д“, „е“, „ж“, „з“, „л“ и „м“
до 8 юли 2017 г. може да се прилага и стандарт БДС EN ISO/IEC 17021.
§ 7. Наредбата влиза в сила от 19 юли
2016 г. с изключение на глава пета, § 5 и § 6,
които влизат в сила от деня на обнародване
на наредбата в „Държавен вестник“.
Приложение № 1
към чл. 7
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
Предварителни бележки
А. Задълженията, произтичащи от съществен и т е изиск ва н и я к ъм с ъ ор ъ жен и я та под
налягане, се прилагат и за функционалните
групи, където съответната опасност съществува.
Б. С ъ щ е с т в ен и т е и з ис к в а н и я с а з а д ъ лж и т е л н и. З а д ъ л ж ен и я т а , п р ои з т и ч а щ и о т
съществените изисквания, се прилагат само
когато съответната опасност съществува при
използването на съответните съоръжения под
налягане при условия, разумно предвидими от
производителя.
В. Производителят трябва да извърши анализ
на опасностите и рисковете, за да установи онези
от тях, които се отнасят за неговите съоръжения под налягане и са свързани с налягането.
Производителят трябва да проектира и конструира съоръженията под налягане съобразно
извършения анализ.
Г. Тълкуването и прилагането на съществените изисквания трябва да отчита нивото на
развитие на техниката и на текущата практика
по време на проектирането и производството,
както и техническите и икономическите фактори, така че да се гарантира висока степен на
защита на здравето и безопасността.
Д. Съществените изисквания по т. 1 – 4 се
прилагат и за съоръженията под налягане по
т. 5 и 6.
1. Общи положения
1.1. Съоръженията под налягане трябва да
са проектирани, произведени, проверени и, при
необходимост, оборудвани и монтирани, така
че да се осигури тяхната безопасност, когато се
пускат в действие, в съответствие с инструкциите на производителя или при условия, които
разумно могат да се предвидят.
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1.2. При избор на най-подходящите решения
производителят трябва да прилага следните
принципи в посочения ред:
а) да отстрани или да намали опасностите
в разумни граници;
б) да приложи подходящи защитни мерки
срещу опасностите, които не могат да се отстранят;
в) когато е целесъобразно, да уведоми ползвателите за опасности, които не са били отстранени, и да посочи дали са необходими специални
мерки за намаляването им при монтиране и/
или при използване.
1.3. Когато съществува възможност за неправилно използване или такова може да се
предвиди, съоръженията под налягане трябва да
се проектират, така че да се предотврати риск
от подобно неправилно използване, а ако това
не е изпълнимо, по подходящ начин се посочва,
че съоръженията под налягане не трябва да се
използват по този начин.
2. Проектиране
2.1. Общи положения
Съоръженията под налягане трябва да се
проектират, като се вземат под внимание всички съответни фактори, така че да се осигури
безопасната им работа през целия предвиден
срок на използване.
При проектирането се използват коефициенти за сигурност, определени по подходящи
методи, които осигуряват достатъчни граници
на безопасност за недопускане на аварии.
2.2. Проектиране за необходима якост:
2.2.1. Съоръженията под нал ягане трябва
да се проектират за натоварвания, съобразени с тяхната употреба по предназначение и с
разумно предвидимите работни условия. Поспециално трябва да се вземат под внимание
следните фактори:
а) вътрешното/външното налягане;
б) температурата на околната среда и работната температура;
в) статичното налягане и масата на средата
в тях при работни условия и при условия на
изпитване;
г) натоварвани ята, предизвикани от движение на транспортни средства, ветровото и
сеизмичното натоварване;
д) силите и моментите на противодействие,
предизвикани от опорите, присъединителните
елементи, тръбопроводите и др.;
е) корозията, ерозията и умората на материалите и др.;
ж) разпадането на нестабилните флуиди.
Натоварванията, които могат да действат
по едно и също време, трябва да се отчитат
при проектирането, като се вземе предвид вероятността за едновременното им появяване.
2.2.2. Определянето на необходимата якост
се извършва по един от следните методи:
а) основно по изчислителен метод, както е
описано в т. 2.2.3, който може да се допълни,
ако е необходимо, с експерименталния метод
за проектиране, както е описано в т. 2.2.4;
б) експериментален метод за проектиране,
както е описано в т. 2.2.4, когато произведението
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от максималното допустимо налягане (PS) в
бари и обема (V) в литри е по-малко от числото 6000 или произведението от максималното
допустимо налягане (PS) в бари и номиналния
диаметър (DN) е по-малко от числото 3000.
2.2.3. Метод на изчисление:
2.2.3.1. Херметичност и други аспекти на
натоварване
Допустимите напрежения за съоръжения под
налягане следва да са ограничени, като се вземат
под внимание разумно предвидимите откази в
зависимост от работните условия. За тази цел
прилаганите коефициенти на сигурност следва
изцяло да елиминират неопределеностите, възникващи при производството, действителните
работни условия, напреженията, изчислителните модели и свойствата и поведението на
материалите.
Ме т од и т е на изч ис лен ие, когат о т ова е
приложимо, следва да осигуряват достатъчни
г раниц и на безопасност, съот ветст ващ и на
изискванията на т. 7.
Изиск вани ята могат да бъдат изпълнени
чрез използване на един от следните методи,
който при необходимост може да се допълни
или комбинира с останалите:
а) проектиране чрез използване на формули;
б) проектиране чрез използване на анализ;
в) проектиране чрез използване механиката
на разрушаването.
2.2.3.2. Якост:
При определяне якостта на съответните съоръжения под налягане следва да се направят
подходящи проектни изчисления и по-специално:
а) изчислителното налягане трябва да е не
по-ниско от максималното допустимо налягане, като се отчитат статичното и динамичното
налягане на флуида, а също и разпадането на
нестабилните флуиди; когато един съд се състои
от отделни камери, при изчисляване на дебелината на стената, която ги разделя, се отчита
възможната най-голяма разлика в наляганията
на съседните камери;
б) изчислителните температури трябва да
се съобразяват със съответните граници за
безопасност;
в) при проектирането трябва да се вземат
под внимание всички възможни комбинации
на температу ра и налягане, които могат да
настъпят при разумно предвидимите условия
за работа на съоръженията;
г) максималните напрежения и концентрацията на пиковите напрежения трябва да са в
безопасни граници;
д) при изчисляване на херметичността трябва да се използват стойности за свойствата на
материала, основаващи се на документирани
данни, като се вземат под внимание условията
по т. 4 и подходящи коефициенти на сигурност; характеристиките на материала, които
трябва да се вземат под внимание, когато е
необходимо, са:
аа) граница на провлачане 0,2 %, или условна
граница на провлачане 1,0 %, при съответната
изчислителна температура;
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бб) якост на опън;
вв) граница на продължителна якост, т.е.
устойчивост на пълзене;
гг) данни за умората на материала;
дд) модул на Янг (модул на еластичност);
ее) изисквана пластична деформация;
ж ж) енергия на разрушаване при огъване;
зз) жилавост при разрушаване;
е) към свойствата на материала трябва да
се прилага подходящ коефициент на якост на
заваръчните шевове, зависещ например от вида
на изпитването без разрушаване, от свойствата
на свързваните материали и от предвидените
работни условия;
ж) при проектирането трябва да се вземат
под внимание всички разрушителни процеси,
които са разумно предвидими (например корозия, пълзене и умора на материала), свързани с
употребата по предназначение на съоръженията;
трябва да се обърне внимание в инструкциите по
т. 3.4 да се посочат конкретни характеристики
на проекта, свързани със срока на използване
на съоръжението, като:
аа) за пълзене – проектен брой часове за
работа при определени температури;
бб) за умора – проектен брой на циклите
при определени стойности на напрежението;
вв) за корози я – п риба вк ата за корози я,
приета при проектирането.
2.2.3.3. Аспекти на устойчивост:
Когато изчислената дебелина на стената не
може да осигури необходимата устойчивост,
се вземат необходимите мерки за справяне с
това положение, като се отчитат рисковете при
транспорт и обслужване.
2.2.4. Експериментален метод за проектиране:
Проектът на съоръжението може да се одобрява цялостно или частично по подходяща
програма за изпитване на образец, представителен за съответното съоръжение или за
категорията съоръжения.
Програмата за изпитване трябва да е ясно
определена преди изпитването и да е приета
от нотифицирания орган, отговорен за модула
за оценяване на съответствието на етапа на
проектиране, когато такъв модул е приложим.
Програмата за изпитване определя условията
за изпитване и критериите за приемане или
отхвърляне. Преди извършване на изпитването
трябва да се определят действителните стойности на основните размери и характеристики на
материалите, от които е съставено изпитваното
съоръжение.
При необходимост при изпитването критичните места на съоръжението под налягане
трябва да могат да се следят чрез подходящи
средства за измерване, които могат да измерват
деформациите и напреженията със съответната
точност.
Програмата за изпитване трябва да включва:
а) изпитване на якост под налягане, което
има за цел да провери дали при налягане с
определена граница на безопасност, съобразено с максималното допустимо налягане, съо-
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ръжението не проявява значителни пропуски
на флуид или деформации над установената
гранична стойност; налягането при изпитване
трябва да се определя въз основа на разликите между стойностите на геометричните и
механичните характеристики на материалите,
измерени в условията на изпитване, и стойностите, използвани при проектирането, като
трябва да се вземат под внимание разликите
в температурите, измерени в условията на изпитване, и проектните температури;
б) когато съществува риск от пълзене или
умора на материала – подходящи изпитвания,
определени в зависимост от условията за работа
на съоръжението, например: време на задържане
при определената температура, брой на циклите
при определени стойности на напрежението;
в) при необходимост – допълнителни изпитвания по отношение на други фактори, посочени
в т. 2.2.1, като корозия, външни въздействия.
2.3. Услови я, осиг у ряващи безопасно обслужване и работа:
Методът на работа на съоръженията под
налягане трябва да е такъв, че да изключва
всички разумно предвидими рискове при работа
на съоръженията. Когато е необходимо, трябва
да се обръща особено внимание на:
а) устройствата за затваряне и отваряне;
б) опасното изпускане от предпазни клапани;
в) устройствата за възпрепятстване на физически достъп на лица при наличие на налягане
или вакуум;
г) повърхностната температура, като се вземе
предвид употребата по предназначение;
д) разпадането на нестабилни флуиди.
Когат о съоръжениет о под на л яга не има
отвор за достъп, то трябва да е снабдено с автоматично или ръчно устройство, позволяващо
ползвателят лесно да установи, че отварянето
не представлява някаква опасност. Освен това,
когато отварянето може да се извърши за кратко
време, съоръжението под налягане трябва да
е снабдено с устройство, което да предотврати
отварянето му в случаите, когато налягането или
температурата на флуида са източник на риск.
2.4. Средства за изследване:
Съоръженията под налягане трябва да са
проектирани и конструирани така, че да е възможно да се извършват всички необходими изследвания, които осигуряват безопасността им.
Съоръженията под нал ягане са снабдени
със средства за определяне на вътрешното им
състояние, когато това е необходимо, за да се
гарантира непрекъснатата безопасност на съоръженията, като отвори, осигуряващи физически
достъп до вътрешността на съоръженията под
налягане, така че необходимите изследвания да
могат да се извършват безопасно и ергономично.
Могат да се прилагат и други начини за
осигуряване на безопасността на съоръженията
под налягане в някоя от следните ситуации:
а) когато размерите на съоръжението са
твърде малки и не позволяват физически достъп в него;
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б) когато отварянето на съоръжението под
налягане може да предизвика повреждане на
вътрешните повърхности;
в) когато е доказано, че работната среда в
съоръжението под налягане не оказва вредно
въздействие на материала, от който то е изработено, и няма други разумно предвидими
вътрешни разрушителни процеси.
2.5. Средства за дренаж и обезвъздушаване:
При необходимост съоръженията под налягане трябва да имат подходящи устройства за
дренаж и обезвъздушаване за:
а) предотвратяване на вредни въздействия,
като хидравличен удар, ваку умно разрушаване,
корозия и неконтролируеми химични реакции;
вземат се под внимание всички фази на работа и
изпитване особено при изпитване под налягане;
б) безопасно почистване, конт рол и поддържане.
2.6. Корозия или друго химическо въздействие:
При необходимост трябва да се осигурява
подходяща прибавка към дебелината на стената
или защита срещу корозия или друго химическо
въздействие, като се вземат предвид предназначението и разумно предвидимата употреба.
2.7. Износване:
Където биха възникнали интензивни ерозионни или абразивни въздействия, се вземат
необходимите мерки за:
а) намаляване на въздействието чрез подходящо проектиране, например прибавка към
дебелината на материала или чрез използване
на вътрешно покритие или обшивка;
б) доп ускане на подм яна на елементите,
подложени на най-интензивно въздействие;
в) насочване на вниманието в инструкциите,
посочени в т. 3.4, на необходимите мерки за
непрекъснато безопасно използване.
2.8. Функционални групи:
Функционалните групи трябва да се проектират, така че:
а) компонентите за сглобяване да са надеждни и подходящи за тяхното действие;
б) всички компоненти да са правилно вградени и монтирани по подходящ начин.
2.9. Условия за пълнене и изпразване:
При необходимост съоръженията под налягане трябва да са така проектирани и снабдени
с необходимите устройства или да е предвидено
тяхното вграждане, че да се осигури безопасно
пълнене и изпразване, като се обръща особено
внимание на следните рискове:
а) при пълнене – препълване или превишаване на налягането особено с оглед на степента на запълване и налягането на парите при
зададената температура, както и нестабилност
на съоръжението под налягане;
б) при изпразване – неконтролируемо изтичане на флуида под налягане;
в) при пълнене или изпразване – опасности
при свързване и разединяване.
2.10. Защита срещу превишаване на допустимите граници при съоръженията под налягане:
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Когато при разумно предвидими условия
могат да се превишат допустимите граници,
съоръженията под налягане трябва да имат или
да е предвидено вграж дането на подходящи
устройства за защита, освен ако съоръжението е защитено от други устройства за защита,
монтирани на функционална група.
Подходящите устройства или комбинация от
такива устройства са определени въз основа на
специфичните характеристики на съоръжението
или функционалната група.
Подходящите устройства за защита и комбинации от тях са:
а) устройства за безопасност;
б) когато е необходимо, подходящи устройства за наблюдение и контрол, като показващи
и/или сигнализиращи устройства, които позволяват автоматично или ръчно да се предприемат
подходящи действия за поддържане на съоръжението под налягане в допустимите граници.
2.11. Устройства за безопасност:
2.11.1. Устройствата за безопасност трябва:
а) да са проектирани и конструирани така,
че да са надеждни и подходящи за предвидените
работни условия и да отчитат изискванията за
поддържане и изпитване, когато е приложимо;
б) да са независими от други функции, освен
ако техните функции за безопасност не могат
да бъдат повлияни от други такива функции;
в) да отговарят на подходящи принципи за
проектиране, за да се осигури подходяща и
надеждна защита; тези принципи включват, поспециално, безопасност при отказ, резервиране,
вариантност и самодиагностика.
2.11.2. Устройства за ограничаване на налягането:
Устройствата за ограничаване на налягането
трябва да са проектирани така, че да не се превишава максималното допустимо налягане (PS).
Допуска се обаче кратковременно превишаване
на налягането, когато е целесъобразно, ако
това е в съответствие с изискванията на т. 7.3.
2.11.3. Устройства за контрол на температурата:
От съображения за безопасност устройствата
за контрол на температурата трябва да имат
достатъчно време за задействане, което да е
съобразено с измервателната функция.
2.12. Външен огън:
При необходимост и като се отчита употребата им по предназначение, съоръженията под
налягане трябва да са проектирани и когато
е целесъобразно, да са снабдени с подходящи
устройства, които да отговарят на изискванията
за ограничаване на щетите в случай на външен
огън, или да е предвидено вграждането на такива устройства.
3. Производство:
3.1. Производствени процедури
Производителят трябва да осигурява компетентно изпълнение на условията, заложени на
етапа на проектиране, като прилага подходящи
техники и съответни процедури, по-специално
с оглед на аспектите по-долу.
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3.1.1. Подготовка на съставните части:
При изработването на съставните части,
например при пластична деформация и подготовка на краищата за заваряване, не трябва да
се образуват дефекти, пукнатини или изменения
на механичните характеристики, които могат
да окажат вредно влияние върху безопасността
на съоръженията под налягане.
3.1.2. Неразглобяеми съединения:
Неразглобяемите съединения и прилежащите
им зони не трябва да имат повърхностни или
вътрешни дефекти, които могат да окажат вредно
влияние върху безопасността на съоръженията.
Свойствата на неразглобяемите съединения
трябва да съответстват на минималните стойности на свойствата, определени за свързваните материали, освен когато при проектните
изчисления конкретно са взети предвид други
съответни стойности.
Неразглобяемите съединения на елементите,
които имат значение за якостта на съоръженията под налягане, и елементите, непосредствено
присъединени към тях, трябва да са изпълнени
от подходящо квалифициран персонал в съответствие с подходящите работни процедури.
За съоръженията под налягане от категории II, III и IV работните процедури и персоналът трябва да се одобряват по избор на
производителя от:
а) нотифициран орган, в чийто обхват на
дейност са включени тези задачи, или
б) организация – трета независима страна,
получила разрешение по чл. 47, ал. 1, т. 3 или
призната от друга държава членка за изпълнение на тези задачи.
За получаване на тези одобрения нотифицираният орган или признатата организация – трета
независима страна, трябва да извърши изследванията и изпитванията, посочени в съответните
хармонизирани стандарти, или равностойни на
тях изследвания и изпитвания, или да възложи
извършването им.
3.1.3. Изпитвания без разрушаване:
При съоръженията под налягане изпитвани ята без разру шаване на неразглобяемите
съединения трябва да се извършват от подходящ квалифициран персонал. За съоръженията
под налягане от категории III и IV персоналът
трябва да се одобрява от организация – трета
независима страна, получила разрешение по
чл. 47, ал. 1, т. 4 или призната от друга държава
членка за изпълнение на тези задачи.
3.1.4. Термична обработка:
Когато при изработването има опасност от
изменение на свойствата на материала, което
води до нарушаване на безопасността на съоръжението под налягане, на подходящ етап от
производствения процес трябва да се извършва
подходяща термична обработка.
3.1.5. Възможност за проследяване:
Установят се и се поддържат подход ящи
процедури за идентифициране на материалите,
от които са изработени елементите на съоръженията и които допринасят за неговата якост
чрез подходящи средства, за да могат да се
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идентифицират при тяхното получаване по време
на производството и до крайното изпитване на
произведеното съоръжение под налягане.
3.2. Крайно оценяване:
Съоръженията под налягане следва да подлежат на крайно оценяване, както е описано
по-долу.
3.2.1. Краен контрол:
С ъ о р ъ ж ен и я т а под н а л я г а не с лед в а д а
подлежат на краен контрол, за да се установи
визуално и чрез изследване на придружаващите
ги документи съответствието с изискванията на
наредбата. Може да се вземат предвид изпитванията, извършени по време на производството.
Доколкото е необходимо от съображения за
безопасност, крайният контрол следва да се
извършва от външната и вътрешната страна на
всяка част от съоръжението, когато е целесъобразно по време на производството (например,
когато по време на крайния контрол вече не е
възможно да се извърши изследване).
3.2.2. Изпитване на якост:
При крайното оценяване на съоръженията
под налягане трябва да се извършва изпитване
на якост, което обикновено е под формата на
хидростатично изпитване при налягане, не помалко от посоченото в т. 7.4, когато е подходящо.
При серийно произвежданите съоръжения
под налягане от категория I това изпитване
може да се извършва чрез статистическа извадка.
Когато хидростатичното изпитване е вредно
или не е възможно да се извърши, може да се
извършат други изпитвания, признати за равностойни. Преди извършването на изпитвания,
различни от хидростатично изпитване, се прилагат допълнителни мерки, като изпитване без
разрушаване или други равностойни методи.
3.2.3. Контрол на устройствата за безопасност:
За функционалните групи крайното оценяване трябва да включва също така и проверка
на устройствата за безопасност, предназначена
да се провери пълното съответствие с изискванията, посочени в т. 2.10.
3.3. Маркировка и етикетиране:
В допълнение към маркировката „СЕ“ и
данните, които трябва да бъдат предоставени
съгласно чл. 26, ал. 2 и чл. 34, трябва да се предоставя и информацията съгласно т. 3.3.1 – 3.3.4.
3.3.1. За всички съоръжения под налягане
се предоставя следната информация:
а) годината на производство;
б) и ден т ифи к а ц и я на с ъор ъжен ие т о под
налягане в съответствие с неговото естество:
идентификация на типа, серията или партидата
и серийният номер;
в) допустими максимални/минимални гранични стойности на параметрите.
3.3.2. В зависимост от типа на съоръжението под налягане се предоставят допълнителни
данни, необходими за безопасното монтиране,
фу нк ц иони ра не и л и използва не и когат о е
приложимо – данни за поддържането и периодичните изследвания, като:
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а) обем на съоръжението под налягане (V)
в литри;
б) номина лен диамет ър на т ръбопровода
(DN);
в) налягане, при което е извършено изпитването (PT), в бари, и дата на изпитването;
г) налягане, на което е настроено устройството за безопасност, в бари;
д) мощност на съоръжението под налягане,
в киловати;
е) зах ранващо елек т рическо напрежение,
във волтове;
ж) предвижданата употреба;
з) степен на запълване, в килограми на литър;
и) максимална маса на запълващия флуид,
в килограми;
к) маса на с ъор ъжен ие т о без фл у и да, в
килограми;
л) група на флуида.
3.3.3. При необходимост върху съоръженията под налягане се нанасят предупреждения
за възможна неправилна употреба, установена
от опит.
3.3.4. Информацията по т. 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3
трябва да се нанася върху съоръженията под
налягане или върху табела, здраво закрепена
за съоръженията, като се допускат следните
изключения:
а) когато е приложимо, може да се използва подходяща документация с цел избягване
на повтарящо се означение на индивидуални
елементи като тръбни елементи, предназначени
за същата функционална група;
б) за съоръженията под налягане с твърде
малки размери, например приспособления, тази
информация може да се нанася върху закрепен
към тях етикет;
в) етикетиране и други подходящи средства
могат да се ползват за масата на запълващия
флуид и предупрежденията по т. 3.3.3, при условие че са ясно видими за целесъобразен срок.
3.4. Инструкции за работа:
3.4.1. Когато съоръженията под налягане се
предоставят на пазара, те трябва да са придружени, доколкото е целесъобразно, с инструкции
за ползвателя, съдържащи цялата необходима
информация за безопасност относно:
а) мон т а ж а , вк л юч и т е л но с гло б я в а не т о
на отделните елементи на съоръжението под
налягане;
б) пускането в действие;
в) употребата;
г) поддържането, включително извършването
на проверки от ползвателя.
3.4.2. Инструкциите трябва да съдържат информацията, нанесена върху съоръженията под
налягане в съответствие с т. 3.3, с изключение
на идентификация на серията или партидата
и серийния номер, и при необходимост трябва
да са придружени от технически документи,
чертежи и схеми, необходими за пълното разбиране на тези инструкции.
3.4.3. Когато е приложимо, инструкциите
трябва да съдържат също така и предупрежде-
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ния за възможните опасности от неправилна
употреба съгласно т. 1.3, както и специфичните
характеристики на проекта съгласно т. 2.2.3.
4. Материали:
Материалите, използвани за производство на
съоръжения под налягане, трябва да са годни
през целия предвиден срок на експлоатация,
освен ако е предвидено да бъдат заменяни.
Заваръчните материали и другите свързващи
материали както поотделно, така и в свързано
състояние трябва да отговарят на съответните
изисквания на т. 4.1, т. 4.2, буква „а“ и т. 4.3
по подходящ начин.
4.1. Материалите за елементите под налягане трябва:
а) да имат подходящи свойства, които съответстват на всички разумно предвидими работни условия и на всички условия за изпитване,
и по-специално да са достатъчно пластични
и жилави; характеристиките на материалите
трябва да съответстват на изиск вани ята по
т. 7.5, когато е целесъобразно; освен това материалите трябва да се подбират с дължимата
грижа, така че да се предотвратява разрушаване
поради крехкост, когато е необходимо; когато
по определени причини се налага използване
на крехки материали, трябва да се вземат подходящи мерки;
б) да имат необходимата химическа устойчивост към флуида в съоръжението под налягане;
химическите и физическите свойства, необходими за оперативната безопасност, не трябва да
бъдат съществено засегнати през предвидения
срок на експлоатация на съоръжението;
в) да не са с повишена чувствителност към
стареене;
г) да са подходящи за предвидените производствени процеси;
д) да са така подбрани, че при свързването
на различни материали да не се предизвикват
сериозни нежелателни въздействия.
4.2. Производ и т ел я т на с ъор ъжен и я под
налягане трябва:
а) да определи по подходящ начин стойно с т и т е, не о бход и м и за изч ис лен и я т а п ри
проектиране, посочени в т. 2.2.3, и основните
характеристики на материалите и тяхната обработка, посочени в т. 4.1;
б) да посочи в техническата документация
данни относно съответствието на материалите
с изискванията на наредбата по един от следните начини:
аа) чрез използване на материа ли, отго варящи на изиск вани ята на хармонизирани
стандарти;
бб) чрез използване на материали, за които
има Европейско одобрение за материали;
вв) чрез оценяване на конкретен материал;
в) за съоръженията под налягане от категории III и IV – да осигури извършване на специфично оценяване на конкретния материал от
нотифициран орган, отговарящ за процедурите
по оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.
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4.3. Производителят на съоръженията под
налягане трябва да предприеме необходимите
мерки, за да осигури съответствието на използваните материали с изискваните спецификации.
По-специално, производителят на съоръжението
под налягане трябва да разполага с документ,
изготвен от производител я на материалите,
чрез който се потвърждава съответствието на
всички материали със спецификациите.
За основните елементи под налягане за съоръжения от категории II, III и IV този документ
трябва да е под формата на удостоверение за
специфичен контрол на продукта.
Когато производителят на материали има
подходяща система за управление на качеството,
която е сертифицирана от компетентен орган,
установен в Европейския съюз, и е извършено
специфично оценяване на материалите, се счита,
че удостоверението, издадено от производителя, доказва съответствието на материала със
съответните изисквания на настоящата точка.
5. Специфични изисквания за съоръженията
под налягане, загрявани с пламък или по друг
начин, застрашени от прегряване по чл. 7, ал. 1:
5.1. Съоръженията под налягане, загрявани
с пламък или по друг начин, застрашени от
прегряване по чл. 7, ал. 1, включват:
а) съоръжения за производство на пара или
гореща вода по чл. 7, ал. 1, т. 3, като парни
или водогрейни котли, загрявани с пламък,
паропрегреватели и междинни паропрегреватели, котли утилизатори, котли за изгаряне на
отпадъци, котли с електрически нагреватели
или електродни котли и тенджери под налягане, включително принадлежащите им части,
и при необходимост системи за обработка на
подаваната вода и за захранване с гориво;
б) съоръжения за топлинни процеси, различни от тези за производство на пара и гореща
вода, по чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2, като нагреватели за химически и други подобни процеси
и съоръжения под налягане за хранителната
промишленост.
5.2. Съоръжения под налягане, загрявани
с пламък или по друг начин, застрашени от
прегряване по чл. 7, ал. 1, трябва да се изчисляват, проектират и конструират така, че да се
избегне или да се сведе до минимум рискът от
значително намаляване на херметичността в
резултат на прегряване. По-специално, когато
е приложимо, трябва да се осигуряват:
а) подходящи средства за защита, чрез които
да се ограничат експлоатационните параметри,
като подаване и отвеждане на топлина, и при
необходимост – нивото на флуида, така че да се
избегне рискът от локално и общо прегряване;
б) при необходимост – възможност за вземане на проби за контрол на качествата на
флуидите с цел да се избегне рискът, свързан
с отлагания и/или корозия;
в) предвиждането на необходими мерки за
отстраняване на риск от повреди вследствие
на отлагания;
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г) възможност за безопасно отвеждане на
остатъчната топлина след изключване на съоръжението;
д) мерки за избягване на опасно натрупване на запалими смеси от гориво и въздух или
срещу обратен удар на пламъка.
6. Специфични изисквания за тръбопроводите по чл. 7, ал. 1, т. 4 и 5:
Проектирането и изграждането им трябва
да осигуряват:
а) контролиране по подходящ начин на риска
от претоварване вследствие на недопустимо
изместване или възникване на сили над допустимите, например върху фланцеви съединения,
връзки, силфонни елементи или гъвкави тръби,
което може да се извърши чрез опори, ребра,
анкерно закрепване, съосност или предварително напрягане;
б) при тръбопроводи за газообразни флуиди,
в които може да се образува кондензирала течност – предвиждане на устройства за дренаж за
отстраняването є от най-ниско лежащите точки,
за да се предотвратят повреди от хидравличен
удар или корозия;
в) надлежно отчитане на потенциални опасности от турбулентност или завихряне на потока,
като са приложими съответните изисквания
на т. 2.7;
г) надлежно отчитане на риска от умора
на материала вследствие на вибрации в тръбопровода;
д) при тръбопроводи за флуиди от група 1 –
предприемане на подходящи мерки, за да се
изключват отвеждащите тръби, които поради
размерите си представляват значителен риск;
е) намаляване до минимум на риска от непредвидено източване на флуида; точките за
отвеждане трябва да са ясно означени върху
неподвижната част на тръбопровода с данни
за съдържащия се флуид;
ж) посочване на разположението и трасето
на подземните тръбопроводи най-малко в техническата документация с цел улесняване на
безопасното поддържане, контрол или ремонт.
7. Специфични количествени изисквания за
някои съоръжения под налягане:
Изиск ва н и я т а по т. 7 с е п ри ла г ат к ат о
общо правило. Когато обаче те не се прилагат,
включително в случаите, в които материалите
не са специално посочени и не са приложени
х армон изи ра н и с т а н дар т и, п р оизвод и т ел я т
трябва да докаже, че са взети подходящи мерки за постигане на равностойно общо ниво на
безопасност.
Изискванията по т. 7 допълват съществените
изисквания по т. 1 – 6 за съоръженията под
налягане, за които те се прилагат.
7.1. Допустимо напрежение:
7.1.1. Символи:
„R e/t “ обозначава стойността на границата на
провлачане при изчислителна температура на:
а) горната граница на провлачане – за материали с изразена горна и долна граница на
провлачане;
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б) условната г раница на провлачане при
остат ъчно удъл жение 1,0 % – за аустенитни
стомани и нелегиран алуминий;
в) условната граница на провлачане при остатъчно удължение 0,2 % – за останалите случаи.
„R m/20 “ обозначава минималната стойност
на якостта на опън при 20 °C.
„R m/t “ обозначава якост на опън при изчислителната температура.
7.1.2. Доп ус т и мо т о общо мембра н но напрежение при преобладаващи статични натоварвания и при температури извън обхвата, в
които има значително пълзене, не трябва да
превишава по-малката от следните стойности,
в зависимост от използвания материал:
а) за феритни стомани, включително нормализирана стомана (нормализирана валцована
с т ома на), с изк л ючен ие на д ребнозърнес та
стомана и стомана със специална термообработка – 2/3 от R e/t и 5/12 от R m/20 ;
б) в случай на аустенитна стомана: за аустенитни стомани с относително удължение
след разрушаване над 30 % – 2/3 от R e/t , или
алтернативно и когато относителното удължение след разрушаване е над 35 % – 5/6 от R e/t
и 1/3 от R m/t ;
в) за нелегирани и нисколегирани лети стомани – 10/19 от R e/t и 1/3 от R m/20 ;
г) за алуминий – 2/3 от R e/t ;
д) за алуминиеви сплави с изключение на
дисперсно закалени сплави – 2/3 от R e/t и 5/12
от R m/20 .
7.2. Коефициент на якост:
Коефициентът на якост на заваръчните шевове не трябва да превишава следните стойности:
а) за съоръжения под налягане, на заварените съединения на които се предвижда да се
извършат изпитвания с разрушаване и изпитвания без разрушаване, за потвърждаване, че
цялата серия от заварени съединения не показва
съществени дефекти: 1;
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б) за съоръжения под налягане, заварените
съединения на които подлежат на извадково
изпитване без разрушаване: 0,85;
в) за съоръжения под налягане, които не
подлежат на изпитване без разрушаване, а само
на визуален контрол на съоръжението: 0,7.
При необходимост трябва да се вземат под
внимание и видът на натоварването, както и
механичните и технологичните свойства на
съединенията.
7.3. Устройства за ограничаване на налягането, по-специално за съдове под налягане:
Устройствата за ограничаване на налягането, посочени в т. 2.11.2, не трябва да допускат
временно превишаване на налягането над 10 %
от максималното допустимо налягане за съда.
7.4. Хидростатично изпитване:
За съдовете под на л ягане стойност та на
налягането при хидростатично изпитване по
т. 3.2.2 трябва да е не по-малко от по-голямата
от следните стойности:
а) стойността на налягането при максимално
натоварване на съоръжението под налягане по
време на работа при отчитане на максималното
допустимо налягане и максималната допустима
температура, умножена по коефициента 1,25;
б) максимално допустимото налягане, умножено по коефициента 1,43.
7.5. Характеристики на материала:
Когато няма други стойности, изисквани в
съответствие с други критерии, които трябва
да бъдат взети предвид, стоманата се счита за
достатъчно пластична съгласно т. 4.1, буква „а“,
когато относителното є удължение след разрушаване при изпитване на опън при стандартна
процедура е не по-малко от 14 %, а енергията
на разрушаване при огъване на пробно тяло
с надрез V по ISO е не по-малка от 27 J, при
температура на изпитване не по-висока от 20 °C,
но и не по-висока от предвидената минимална
работна температура.

Приложение № 2
към чл. 7 и 9
ДИАГРАМИ ЗА КЛАСИФИК АЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ПОД НАЛЯГАНЕ
Означение на категорията
в диаграми 1 – 9

Приложими процедури за оценяване на съответствието

I

Модул А

II

Модул A2,
Модул D1 или
Модул E1

III

Модул
Модул
Модул
Модул
Модул

B
B
B
B
H

IV

Модул
Модул
Модул
Модул

B (изследване на типа произведен продукт) + Модул D,
B (изследване на типа произведен продукт) + Модул F,
G или
H1

(изследване
(изследване
(изследване
(изследване

на
на
на
на

проекта на типа) + Модул D,
проекта на типа) + Модул F,
типа произведен продукт) + Модул E,
типа произведен продукт) + Модул C2 или

Граничните линии в диаграмите посочват горната граница за всяка категория.
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6
Диаграма
4
Диаграма 4
Съдове,Съдове,
посочени
в вчл.
т. 2,„б”
буква „б“
посочени
чл. 7,7,ал.ал.
1, т. 1,
2, буква

Диаграма
1
3
Диаграма 1
Съдове,Съдове,
посочени
в вчл.
7,ал.
ал.
1, „а”
буква „а“
посочени
чл. 7,
1, т.1,1, т.
буква

мб-ЦД

мб-ЦД

Диаграма
2
4
Диаграма 2
“16P091.DOC”
Съдове,Съдове,
посочени
в вчл.
т. 1, „б”
буква „б“
посочени
чл. 7,7,ал.ал.
1, т.1,1, буква

мб-ЦД

мб-ЦД
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Диаграма 3
Диаграма 3
Съдове,Съдове,
посочени
в вчл.
т. 2, „а”
буква „а“
“16P091.DOC”
посочени
чл. 7,7,ал.ал.
1, т.1,
2, буква

Диаграма
“16P091.DOC”
7 5 5
Диаграма
Съоръжения
под
налягане,
Съоръжения под
налягане,
посочени посочени
в чл. 7, ал. 1, т. 3в чл. 7,
ал. 1, т. 3

“16P091.DOC”

Диаграма 6
Диаграма 6
Тръбопроводи,
посочени
ал.„а”1, т. 4,
Тръбопроводи, посочени
в чл. 7, в
ал. чл.
1, т. 4,7,буква
буква „а“
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Приложение № 3
към чл. 16
ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО
Задълженията, които произтичат от настоящото приложение по отношение на съоръженията
под налягане, се прилагат и за функционалните
групи.
Раздел I
Модул А: Вътрешен производствен контрол

Диаграма
Диаграма 7 7
9в чл. 7, ал.
Тръбопроводи,
посочени
в 1,чл.
7, ал.
Тръбопроводи, посочени
т. 4, буква
„б” 1, т. 4,
буква „б“

мб-ЦД

мб-ЦД

“16P091.DOC”
Диаграма
Диаграма 8 8
Тръбопроводи,
посочени
в
чл.
7,
а
л.
1,
т. 5,
10
Тръбопроводи, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 5, буква „а”
буква „а“

“16P091.DOC”
Диаграма
Диаграма 9 9
Тръбопроводи,
посочени
в 1,чл.
7, а„б”
л. 1, т. 5,
Тръбопроводи, посочени
в чл. 7, ал.
т. 5, буква
буква „б“

1. Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез
която производителят изпълнява задълженията
си по т. 2 – 4 и осигурява и декларира на своя
отговорност, че съответните съоръжения под налягане отговарят на изискванията на наредбата,
приложими към тях.
2. Техническа документация:
Производителят изготвя техническата документация. Документацията позволява да се
оцени съответствието на съоръжението под
налягане с приложимите изисквания и включва
съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно
приложимите изисквания и обхваща дотолкова,
доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието
на съоръжението под налягане. Техническата
документация съдържа, когато е приложимо,
най-малко следните елементи:
а) общо описание на съоръжението под налягане;
б) конструктивни и производствени чертежи
и схеми на компонентите, сглобените единици,
електрическите вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за
разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на съоръжението под налягане;
г) списък на хармонизираните стандарти,
данните за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, приложени изцяло
или частично, и описания на решенията, приети
за изпълнение на съществените изисквания, когато тези хармонизирани стандарти не са приложени; при частично приложени хармонизирани
стандарти техническата документация посочва
частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
3. Производство:
Производителят взема всички необходими
мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието
на произвежданите съоръжения под налягане с
техническата документация по т. 2 и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
4. Маркировка „CE“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
4.1. Производителят нанася маркировката
„CE“ върху всяко отделно съоръжение под налягане, което отговаря на приложимите изисквания
на наредбата.
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4.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за модела съоръжение
под налягане и я съхранява заедно с техническата
документация на разположение на компетентните
органи в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара.
ЕС декларацията за съответствие идентифицира
съоръжението под налягане, за което е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие
се предоставя на компетентните органи при
поискване.
5. Упълномощен представител:
Задълженията на производителя по т. 4 могат
да се изпълняват от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност,
при условие че са посочени в пълномощното.
Раздел II
Модул A2: Вътрешен производствен контрол с
надзор на проверката на съоръжение под налягане на случайни интервали
1. Вътрешен производствен контрол с надзор
на проверката на съоръжение под налягане на
случайни интервали е процедурата за оценяване
на съответствието, чрез която производителят
изпълнява задълженията си по т. 2 – 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съоръжения под налягане отговарят на
изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Техническа документация
Производителят изготвя техническата документация. Документацията позволява да се
оцени съответствието на съоръжението под
налягане с приложимите изисквания и включва
съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно
приложимите изисквания и обхваща дотолкова,
доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието
на съоръжението под налягане. Техническата
документация съдържа, когато е приложимо,
най-малко следните елементи:
а) общо описание на съоръжението под налягане;
б) конструктивни и производствени чертежи
и схеми на компонентите, сглобените единици,
електрическите вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за
разбиране на тези чертежи и схеми и на действието на съоръжението под налягане;
г) списък на хармонизираните стандарти,
данните за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, приложени изцяло
или частично, и описания на решенията, приети
за изпълнение на съществените изисквания, когато тези хармонизирани стандарти не са приложени; при частично приложени хармонизирани
стандарти техническата документация посочва
частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
3. Производство:
Производителят взема всички необходими
мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието
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на произвежданите съоръжения под налягане с
техническата документация по т. 2 и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
4. Крайно оценяване и проверки на съоръжение под налягане:
Крайното оценяване на съоръженията под
налягане се изпълнява от производителя и се
контролира чрез внезапни посещения от нотифициран орган, избран от производителя.
Нотифицираният орган провежда проверките или организира тяхното провеждане на
случайни интервали, определени от него, за да
бъде проверено качеството на вътрешните проверки на съоръженията под налягане, като се
вземат под внимание технологичната сложност
на съоръженията под налягане и количеството
на продукцията.
При внезапните си посещения нотифицираният орган:
а) трябва да установи, че производителят
действително извършва крайно оценяване съгласно т. 3.2 от приложение № 1;
б) взема извадка от съоръженията под налягане в производствените помещения или складовете, за да извърши проверки; нотифицираният
орган преценява необходимия брой съоръжения
в извадката и дали е необходимо да извърши,
или да възложи извършването на цялостно или
частично крайно оценяване на съоръженията
под налягане в извадките.
Прилагането на процедурата за приемане на
извадки има за цел да установи дали производственият процес на дадено съоръжение под налягане се осъществява в рамките на допустимите
граници с оглед осигуряването на съответствието
на съоръжението под налягане.
При установяване на несъответствие със
съществените изисквания на едно или повече
съоръжения под налягане нотифицираният орган
взема необходимите мерки.
На отговорност на нотифицирания орган
п роизводи тел я т нанася и ден т ификационни я
номер на нотифицирания орган по време на
производствения процес.
5. Маркировка „СЕ“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
5.1. Производителят нанася маркировката
„CE“ върху всяко отделно съоръжение под налягане, което отговаря на приложимите изисквания
на наредбата.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за модела съоръжение
под налягане и я съхранява заедно с техническата
документация на разположение на компетентните
органи в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под налягане на пазара.
ЕС декларацията за съответствие идентифицира
съоръжението под налягане, за което е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие
се предоставя на компетентните органи при
поискване.
6. Упълномощен представител:
Задълженията на производителя по т. 5 могат
да се изпълняват от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност,
при условие че са посочени в пълномощното.
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Раздел III
Модул B: ЕС изследване на типа – изследване
на типа произведен продукт
1. ЕС изследване на типа – изследване на типа
произведен продукт, е тази част от процедурата
за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект
на съоръжението под налягане и проверява, и
удостоверява, че техническият проект на съоръжението под налягане отговаря на изискванията
на наредбата, приложими към него.
2. ЕС изследване на типа – изследване на
типа произведен продукт, се състои от оценка
на пригодността на техническия проект на съоръжението под налягане чрез изследване на
техническата документация и подкрепящите
доказателства по т. 3 с изследване на образци,
които са представителни за очакваното производство от цялостното съоръжение под налягане.
3. Производителят подава заявлението за ЕС
изследване на типа – изследване на типа произведен продукт, само до един нотифициран орган
по свой избор.
3.1. Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото
име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление
не е подавано до друг нотифициран орган,
в) техническата документация по т. 3.2;
г) представителните образци за предвижданото производство; образецът може да се отнася
за варианти на съоръжението под налягане,
при условие че вариантите не се различават по
отношение на степента на безопасност; нотифицираният орган може да поиска допълнителни
образци, когато са необходими за осъществяване
на програмата за изпитвания;
д) подкрепящите доказателства за пригодност на решението за техническия проект; тези
подкреп ящи доказателства посочват всичк и
използвани документи, по-специално, когато
съответните хармонизирани стандарти не са
били приложени изцяло; когато е необходимо,
подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени от съответната
лаборатория на производителя при прилагането
на други подходящи технически спецификации
или от друга изпитвателна лаборатория от негово
име и на негова отговорност.
3.2. Техническата документация позволява да
се оцени съответствието на съоръжението под
налягане с приложимите изисквания и включва
съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно
приложимите изисквания и обхваща дотолкова,
доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието
на съоръжението под налягане. Техническата
документация съдържа, когато е приложимо,
най-малко следните елементи:
а) общо описание на съоръжението под налягане;

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

б) конструктивни и производствени чертежи
и схеми на компонентите, сглобените единици,
електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за
разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на съоръжението под налягане;
г) списък на хармонизираните стандарти,
данните за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, приложени изцяло
или частично, и описания на решенията, приети
за изпълнение на съществените изисквания, когато тези хармонизирани стандарти не са приложени; при частично приложени хармонизирани
стандарти техническата документация посочва
частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията;
ж) данни за предвидените изпитвания в процеса на производството;
з) данни относно необходимите квалификации или одобрения съгласно т. 3.1.2 и 3.1.3 от
приложение № 1.
4. Нотифицираният орган:
4.1. изследва техническата документация и
подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на съоръжението
под налягане и производствените процеси; поспециално нотифицираният орган:
а) оценява материалите, когато те не отговарят
на съответните хармонизирани стандарти или на
Европейско одобрение за материали, и проверява
удостоверението, издадено от производителя на
материалите съгласно т. 4.3 от приложение № 1;
б) одобрява процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения на съоръжението под
налягане или проверява дали те са предварително
одобрени съгласно т. 3.1.2 от приложение № 1;
в) проверява дали персоналът, изпълняващ
неразглобяемите съединения на съоръжението
под налягане и изпитването без разрушаване,
е с необходимата квалификация или е предварително одобрен съгласно т. 3.1.2 или 3.1.3 от
приложение № 1.
4.2. проверява дали образецът/образците е/
са произведен/и в съответствие с техническата
документация и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби
на съответните хармонизирани стандарти, както
и елементите, проектирани при използването
на други подходящи технически спецификации,
без да се приложат съответните разпоредби за
тези стандарти;
4.3. провежда подходящи изследвания и необходимите изпитвания с цел да провери дали
в случаите, когато производителят е избрал да
приложи решенията от съответните хармонизирани стандарти, същите са приложени правилно;
4.4. провежда подходящи изследвания и необходимите изпитвания с цел да провери дали
в случаите, когато решенията от съответните
хармонизирани стандарти не са приложени, решенията, избрани от производителя при прилагането
на други подходящи технически спецификации,
отговарят на съответните съществени изисквания;
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4.5. съгласува с производителя мястото, където
ще се проведат изследванията и изпитванията.
5. Нотифицираният орган съставя доклад за
оценката, в който описва действията, предприети съгласно т. 4, и получените резултати. Без
да нарушава задълженията си по отношение на
нотифициращия орган, нотифицираният орган
разгласява изцяло или отчасти съдържанието на
доклада само със съгласието на производителя.
6. Когато типът отговаря на приложимите
изисквания на наредбата, нотифицираният орган
издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа – изследване на типа произведен
продукт. Без да се нарушават изискванията на т. 7,
сертификатът има срок на валидност 10 години и
може да бъде подновяван. Сертификатът съдържа
името и адреса на производителя, заключенията
от изследването, условията (ако има такива) за
неговата валидност и необходимите данни за
идентификация на одобрения тип.
Към сертификата се прилага списък на съответните части от техническата документация.
Копие от сертификата се съхранява от нотифицирания орган.
Сертификат ът и приложени ята към него
съдържат цялата необходима информация, за
да може съответствието на произведените съоръжения под налягане да бъде оценено спрямо
изследвания тип и да се даде възможност за
осъществяването на контрол по време на работа.
Когато типът не отговаря на приложимите
изисквания на наредбата, нотифицираният орган
отказва да издаде сертификат за ЕС изследване
на типа – изследване на типа произведен продукт, и информира подалия заявлението, като
подробно мотивира отказа си.
7. Нотифицираният орган следи за евентуални
промени в общоприетото ниво на технически
познания, които промени показват, че одобреният
тип може вече да не отговаря на приложимите
изисквания на наредбата, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Когато това е така, нотифицираният орган
информира производителя.
Производителят информира нотифицирания
орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС
изследване на типа – изследване на типа произведен продукт, за всички промени на одобрения
тип, които могат да повлияят на съответствието
на съоръжението под налягане със съществените
изисквания или на условията за валидност на
сертификата. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение
към оригиналния сертификат за ЕС изследване
на типа – изследване на типа произведен продукт.
8. Всек и но т ифиц и ра н орга н информ и ра
своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС
изследване на типа – изследване на типа произведен продукт, и/или за допълнения към тях,
които е издал или отнел, и периодично или при
поискване предоставя на нотифициращия орган
списък на сертификатите и/или допълненията
към тях, които е отказал да издаде, спрял е
действието им или по друг начин е ограничил.
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Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите
за ЕС изследване на типа – изследване на типа
произведен продукт, и/или за допълнения към
тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е
действието им или по друг начин е ограничил,
а при поискване – и за сертификатите и/или
допълненията към тях, които е издал.
Европейската комисия, държавите членки
и останалите нотифицирани органи могат, при
поискване, да получат копие от сертификатите
за ЕС изследване на типа – изследване на типа
произведен продукт, и/или от допълненията
към тях. При поискване Европейската комисия
и държавите членки могат да получат копие от
техническата документация и резултатите от изследванията, проведени от нотифицирания орган.
Нотифицираният орган съхранява копие от
сертификата за ЕС изследване на типа – изследване на типа произведен продукт, неговите
приложения и допълнения, както и техническото
досие, включващо документацията, представена
от производителя, до изтичане на валидността
на сертификата.
9. Производителят съхранява на разположение
на компетентните органи копие от сертификата
за ЕС изследване на типа – изследване на типа
произведен продукт, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация
в продължение на 10 години след пускането на
съоръжението под налягане на пазара.
10. Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по т. 3
и да изпълнява задълженията по т. 7 и 9, при
условие че са посочени в пълномощното.
Раздел IV
Модул В: ЕС изследване на типа – изследване
на проекта на типа
1. ЕС изследване на типа – изследване на
проекта на типа, е тази част от процедурата за
оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект
на съоръжението под налягане, проверява и
удостоверява, че техническият проект на съоръжението под налягане отговаря на изискванията
на наредбата, приложими към него.
2. ЕС изследване на типа – изследване на
проекта на типа, се състои от оценка на пригодността на техническия проект на съоръжението
под налягане чрез изследване на техническата
документация и подкрепящите доказателства по
т. 3, без изследване на образец.
При процедурата ЕС изследване на типа не се
допуска прилагане на експерименталния метод
за проектиране по т. 2.2.4 от приложение № 1.
3. Производителят подава заявлението за ЕС
изследване на типа – изследване на проекта
на типа, само до един нотифициран орган по
свой избор.
3.1. Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговите
име и адрес;
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б) писмена декларация, че същото заявление
не е подавано до друг нотифициран орган;
в) техническата документация по т. 3.2;
г) подкрепящите доказателства за пригодност на решението за техническия проект; тези
подкреп ящи доказателства посочват всичк и
използвани документи, по-специално, когато
съответните хармонизирани стандарти не са
били приложени изцяло; когато е необходимо,
подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени от съответната
лаборатория на производителя при прилагането
на други подходящи технически спецификации
или от друга изпитвателна лаборатория от негово
име и на негова отговорност.
Заявлението може да се отнася за варианти
на съоръжението под налягане, при условие че
вариантите не се различават по отношение на
нивото на безопасност.
3.2. Техническата документация позволява да
се оцени съответствието на съоръжението под
налягане с приложимите изисквания и включва
съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно
приложимите изисквания и обхваща дотолкова,
доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието
на съоръжението под налягане. Техническата
документация съдържа, когато е приложимо,
най-малко следните елементи:
а) общо описание на съоръжението под налягане;
б) конструктивни и производствени чертежи
и схеми на компонентите, сглобените единици,
електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за
разбиране на тези чертежи и схеми и на действието на съоръжението под налягане;
г) списък на хармонизираните стандарти,
данните за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, приложени изцяло
или частично, и описания на решенията, приети
за изпълнение на съществените изисквания, когато тези хармонизирани стандарти не са приложени; при частично приложени хармонизирани
стандарти техническата документация посочва
частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) данни относно необходимите квалификации или одобрения съгласно т. 3.1.2 и 3.1.3 от
приложение № 1.
4. Нотифицираният орган:
4.1. изследва техническата документация и
подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на съоръжението
под налягане; по-специално нотифицираният
орган:
а) оценява материалите, когато те не отговарят на съответните хармонизирани стандарти
или на Европейското одобрение за материали;
б) одобрява процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения на съоръжението под
налягане или проверява дали те са предварително
одобрени съгласно т. 3.1.2 от приложение № 1;
4.2. провежда подходящи изследвания с цел да
провери дали в случаите, когато производителят
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е избрал да приложи решенията от съответните
хармонизирани стандарти, същите са били приложени правилно;
4.3. провежда подходящи изследвания с цел
да провери дали в случаите, когато решенията
от съответните хармонизирани стандарти не са
приложени, решенията, избрани от производителя
при прилагането на други подходящи технически спецификации, отговарят на съответните
съществени изисквания.
5. Нотифицираният орган съставя доклад за
оценката, в който описва действията, предприети съгласно т. 4, и получените резултати. Без
да нарушава задълженията си по отношение на
нотифициращия орган, нотифицираният орган
разгласява изцяло или отчасти съдържанието на
доклада само със съгласието на производителя.
6. Когато проектът отговаря на приложимите
изисквания на наредбата, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС
изследване на типа – изследване на проекта на
типа. Без да се нарушават изискванията на т. 7,
сертификатът има срок на валидност 10 години и
може да бъде подновяван. Сертификатът съдържа
името и адреса на производителя, заключенията
от изследването, условията (ако има такива) за
неговата валидност и необходимите данни за
идентификация на одобрения проект.
Към сертификата се прилага списък на съответните части от техническата документация.
Копие от сертификата се съхранява от нотифицирания орган.
Сертификат ът и приложени ята към него
съдържат цялата необходима информация, за
да може съответствието на произведените съоръжения под налягане да бъде оценено спрямо
изследвания проект и да се даде възможност за
осъществяването на контрол по време на работа.
Когато проектът не отговаря на приложимите
изисквания на наредбата, нотифицираният орган
отказва да издаде сертификат за ЕС изследване
на типа – изследване на проекта на типа, и информира подалия заявлението, като подробно
мотивира отказа си.
7. Нотифицираният орган следи за евентуални
промени в общоприетото ниво на технически
познания, които промени показват, че одобреният проект може вече да не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, и преценява
дали такива промени изискват по-нататъшни
проучвания. Когато това е така, нотифицираният
орган информира производителя.
Производителят информира нотифицирания
орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС
изследване на типа – изследване на проекта на
типа, за всички промени на одобрения проект,
които могат да повлияят на съответствието на
съоръжението под налягане със съществените
изисквания или на условията за валидност на
сертификата. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение
към оригиналния сертификат за ЕС изследване
на типа – изследване на проекта на типа.
8. Всеки нотифициран орган информира своя
нотифициращ орган за сертификатите за ЕС
изследване на типа – изследване на проекта на

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

типа, и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване
предоставя на нотифициращия орган списък на
сертификатите и/или допълненията към тях,
които е отказал да издаде, спрял е действието
им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за
ЕС изследване на типа – изследване на проекта
на типа, и/или за допълнения към тях, чието
издаване е отказал, отнел, спрял е действието
им или по друг начин е ограничил, а при поискване – и за сертификатите и/или допълненията
към тях, които е издал.
Европейската комисия, държавите членки
и останалите нотифицирани органи могат при
поискване да получат копие от сертификатите за
ЕС изследване на типа – изследване на проекта
на типа, и/или от допълненията към тях. При
поискване Европейската комисия и държавите
членки могат да получат копие от техническата
документация и резултатите от изследванията,
проведени от нотифицирания орган.
Нотифицираният орган съхранява копие от
сертификата за ЕС изследване на типа – изследване на проекта на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие,
вк лючващо документацията, представена от
производителя, до изтичане на валидността на
сертификата.
9. Производителят съхранява на разположение
на компетентните органи копие от сертификата за ЕС изследване на типа – изследване на
проекта на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация
в продължение на 10 години след пускането на
съоръжението под налягане на пазара.
10. Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по т. 3
и да изпълнява задълженията по т. 7 и 9, при
условие че са посочени в пълномощното.
Раздел V
Модул С2: Съответствие с типа въз основа на
вътрешен производствен контрол с надзор на
проверката на съоръжение под налягане на
случайни интервали
1. Съответствие с типа въз основа на вътрешен
производствен контрол с надзор на проверката
на съоръжение под налягане на случайни интервали е тази част от процедурата за оценяване на
съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 – 4 и осигурява,
и декларира на своя отговорност, че съответните
съоръжения под налягане са в съответствие с
типа, описан в сертификата за ЕС изследване на
типа, и отговарят на изискванията на наредбата,
приложими към тях.
2. Производство:
Производителят взема всички необходими
мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието
на произвежданите съоръжения под налягане с
типа, описан в сертификата за ЕС изследване
на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
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3. Крайно оценяване и проверки на съоръжение под налягане:
Нотифициран орган, избран от производителя,
провежда проверките или организира тяхното
провеждане на случайни интервали, определени
от органа, за да бъде проверено качеството на
крайното оценяване и на вътрешните проверки
на съоръженията под налягане, като се вземат
под внимание технологичната сложност на съоръженията под налягане и количеството на
продукцията.
Нотифицираният орган трябва да установи, че
производителят действително извършва крайно
оценяване съгласно т. 3.2 от приложение № 1.
Подходяща извадка от крайните съоръжения
под налягане, взета на място от нотифицирания
орган преди пускането на пазара, се изследва, като
се извършват подходящите изпитвания, определени от съответните части на хармонизираните
стандарти, и/или равностойни изпитвания при
прилагането на други технически спецификации,
с цел проверка на съответствието на съоръженията под налягане с приложимите изисквания
на наредбата.
Нотифицираният орган преценява необходимия брой съоръжения в извадката и дали е необходимо да извърши, или да възложи извършването
на цялостно или частично крайно оценяване на
съоръженията под налягане в извадките.
В случаите, когато извадката не съответства
на необходимото ниво на качество, нотифицираният орган предприема необходимите мерки.
Прилагането на процедурата за приемане
на извадки има за цел да установи дали производственият процес на дадено съоръжение под
налягане се осъществява в рамките на допустимите граници с оглед на осигуряването на
съответствието на съоръжението под налягане.
Производителят на отговорността на нотифицирания орган нанася идентификационния
номер на нотифицирания орган по време на
производствения процес.
4. Маркировка „CE“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
4.1. Производителят нанася маркировката
„СЕ“ върху всяко отделно съоръжение под налягане, което е в съответствие с типа, описан в
сертификата за ЕС изследване на типа, и отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
4.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за модела съоръжение
под налягане и я съхранява на разположение
на компетентните органи в продължение на
10 години след пускането на съоръжението под
налягане на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела съоръжение под
налягане, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие
се предоставя на компетентните органи при
поискване.
5. Упълномощен представител:
Задълженията на производителя по т. 4 могат
да се изпълняват от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност,
при условие че са посочени в пълномощното.
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Раздел VI
Модул D: Съответствие с типа въз основа на
осигуряване на качеството на производството
1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството е тази
част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява
задълженията си по т. 2 и 5 и осигурява, и
декларира на своя отговорност, че съответните
съоръжения под налягане са в съответствие с
типа, описан в сертификата за ЕС изследване
на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство:
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на
производството, контрола на крайния продукт
и изпитването на съответните съоръжения под
налягане, както е определено в т. 3, и подлежи
на надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството:
3.1. Производител ят подава за явление за
оценяване на неговата система по качеството
по отношение на съответните съоръжения под
налягане до нотифициран орган по свой избор.
Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в
случаите, когато заявлението е подадено от
упълномощен представител, също така и неговите име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление
не е подавано до друг нотифициран орган;
в) цялата информация, свързана с предвиждания тип съоръжения под налягане;
г) док у ментаци ята относно системата по
качеството;
д) техническата документация на одобрения
тип и копие от сертификата за ЕС изследване
на типа.
3.2. С ис т емата по к ачес т во т о т рябва да
осиг у рява съот ветст вието на съоръжени я та
под налягане с типа, описан в сертификата за
ЕС изследване на типа, и с изискванията на
наредбата, приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и предписания,
приети от производителя, трябва да се документират редовно и систематично под формата на
писмени политики, процедури и инструкции.
Документацията на системата по качеството
трябва да позволява еднозначно тълкуване на
програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Документацията на системата по качество
включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната
структура, отговорностите и правомощията на
ръководството по отношение на качеството на
продукта;
б) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството,
процесите и систематичните мерки, които ще
се п ри лагат, и по -спец иа лно, използвани те
процедури за изпълнение на неразглобяемите
съединения, одобрени съгласно т. 3.1.2 от приложение № 1;
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в) изслед ва н и я та и изп и т ва н и я та, кои т о
ще се извършват преди, по време на и след
производството, както и честотата, с която ще
бъдат извършвани;
г) записите по качеството, като док лади
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията или
одобрението на съответния персонал и особено
за персонала, отговорен за изпълнението на
неразглобяемите съединения и за изпитванията без разрушаване съгласно т. 3.1.2 и 3.1.3 от
приложение № 1, и др.;
д) средствата за наблюдение за постигане на
изискваното качество на продукта и ефективното
функциониране на системата по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя
отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2.
По отношение на елементите на системата
по качеството, които отговарят на съответните
спецификации на съответни я хармонизиран
стандарт, нотифицираният орган приема, че е
налице съответствие с изискванията, посочени
в т. 3.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага
най-малко с един член с опит в областта на
оценяването на съответните съоръжения под
налягане, както и в областта на технологията
на съответните съоръжения под налягане, а
също така – и с познани я за прилож имите
изисквания на наредбата. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за
извършване на оценка.
Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, буква „д“ с цел да установи
способността на производителя да определи
приложимите изисквания на наредбата и да
извърши необходимите изследвания с цел да
осигури съответствието на съоръженията под
налягане с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя.
Това уведомление включва заключенията от
одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената
система по качеството, както и да поддържа
тази система в състояние на пригодност и
ефективно функциониране.
3.5. Производ и т ел я т редовно и нформ и ра
нотифицирания орган, одобрил системата по
качеството, за всякакви планирани изменения
в нея.
Но т ифи ц и ра н и я т орга н оцен я ва п ред ло жените изменения и решава дали изменената
система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2, или се налага
ново оценяване.
Нотифицирани ят орган съобщава своето
решение на производител я. Това у ведомление вк лючва зак лючени ята от извършеното
изследване и мотивирано решение относно
извършеното оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган:
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че
производителят изпълнява правилно задълже-
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нията, произтичащи от одобрената система по
качеството.
4.2. За целите на оценката производителят
предоставя на нотифицирания орган достъп до
местата на производство, проверка, изпитване
и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, като док лади
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията на
съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят
поддържа и прилага системата по качеството,
и представя на производителя доклад от одита.
Честотата на периодичните одити се определя
така, че на всеки 3 години да се извършва цялостно ново оценяване.
4.4. Нотифицираният орган може да прави и
внезапни посещения при производителя.
По отношение на съоръженията под налягане от категория III и IV, посочени в чл. 7,
ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2, буква „а“ и чл. 7,
ал. 1, т. 3, нотифицираният орган, когато прави
внезапни посещения, взема образци на съоръженията под налягане от производствените
помещения или складовете, за да извърши или
да осигури извършването на крайното оценяване
съгласно т. 3.2 от приложение № 1. За целта
п роизводи т ел я т информ и ра но т ифиц и рани я
орган за п редви ж даната си п роизводст вена
програма. Нотифицираният орган прави наймалко две проверки през първата година от
производството.
Необходимостта и честотата на следващите
допълнителни посещени я се определ я в зависимост от прилаганата от нотифицирания
орган система за посещения с цел контрол.
По-специално, в системата за посещения с цел
контрол се отчитат следните фактори:
а) категорията на съоръжението под налягане;
б) резултатите от предишни посещения за
надзор;
в) необходимостта от проследяване на коригиращите действия;
г) специални условия, свързани с одобряването на системата, когато е приложимо;
д) съществени изменения в организацията,
политиката или методите на производство.
По време на внезапните посещения нотифицираният орган може, ако е необходимо,
да провежда или да организира провеждането
на изпитвания на съоръжения под налягане с
цел да установи дали системата по качеството
функционира правилно.
Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а когато са
били проведени изпитвания – и протоколи от
изпитванията.
5. Маркировка „CE“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
5.1. Производителят нанася маркировката
„СЕ“ и на отговорността на нотифицирания
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орган, посочен в т. 3.1, идентификационни я
му номер върху всяко отделно съоръжение под
налягане, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа,
и което отговаря на приложимите изисквания
на наредбата.
5.2. Производител ят съставя писмена ЕС
дек ларация за съответствие за всеки модел
съоръжение под налягане и я съхранява на
ра зположен ие на ком пе т ен т н и т е орг а н и в
продължение на 10 години след пускането на
съоръжениет о под на л ягане на пазара. ЕС
декларацията за съответствие идентифицира
модела съоръжение под налягане, за който е
съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие
се предоставя на компетентните органи при
поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение
на 10 години след пускането на съоръжението
под налягане на пазара:
а) документацията по т. 3.1;
б) информацията за одобрените изменения
по т. 3.5;
в) решенията и докладите на нотифицирания
орган по т. 3.3, 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя
нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и
периодично или при поискване му предоставя
списък с одобрения на системи по качеството,
които е отказал, спрял е действието им или по
друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на
системи по качеството, които е отказал, спрял
е действието им, оттеглил е или по друг начин
е ограничил, и при поискване – за издадените
одобрения на системи по качеството.
8. Упълномощен представител:
Задълженията на производителя по т. 3.1,
3.5, 5 и 6 могат да се изпълняват от негов
упълномощен представител, от негово име и на
негова отговорност, при условие че са посочени
в пълномощното.
Раздел VII
Модул D1: Осигуряване на качеството на производството
1. Осигуряване на качеството на производството е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява
задълженията си по т. 2, 4 и 7 и осигурява, и
декларира на своя отговорност, че съответните
съоръжения под налягане отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Техническа документация:
Производителят изготвя техническата документация. Документацията позволява да се
оцени съответствието на съоръжението под
налягане с приложимите изисквания и включва
съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно
приложимите изисквания и обхваща дотолкова,
доколкото е необходимо за нуждите на оценя-
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ването, проекта, производството и действието
на съоръжението по налягане. Техническата
документация съдържа, когато е приложимо,
най-малко следните елементи:
а) общо оп иса н ие на с ъор ъжен ие т о под
налягане;
б) конструктивни и производствени чертежи
и схеми на компонентите, сглобените единици,
електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за
разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на съоръжението под налягане;
г) списък на хармонизираните стандарти,
данните за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описания на решенията,
приети за изпълнение на съществените изисквания, когато тези хармонизирани стандарти
не са приложени; при частично приложени
хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
3. Производителят съхранява техническата
документация на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след
пускането на съоръжението под налягане на
пазара.
4. Производство:
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на
производството, контрола на крайния продукт
и изпитването на съответните съоръжения под
налягане, както е определено в т. 5, и подлежи
на надзор, както е определено в т. 6.
5. Система по качеството:
5.1. Производител ят подава за явление за
оценяване на неговата система по качеството
по отношение на съответните съоръжения под
налягане до нотифициран орган по свой избор.
Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в
случаите, когато заявлението е подадено от
упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление
не е подавано до друг нотифициран орган;
в) цялата информация, свързана с предвиждания тип съоръжения под налягане;
г) док у ментаци ята относно системата по
качеството;
д) техническата документация по т. 2.
5.2. С ис т емата по к ачес т во т о т рябва да
осиг у рява съот ветст вието на съоръжени я та
под на л ягане с изиск вани ята на наредбата,
приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и предписания,
приети от производителя, трябва да се документират редовно и систематично под формата на
писмени политики, процедури и инструкции.
Документацията на системата по качеството
трябва да позволява еднозначно тълкуване на
програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
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Документацията на системата по качеството
включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната
структура, отговорностите и правомощията на
ръководството по отношение на качеството на
продукта;
б) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството,
процесите и систематичните мерки, които ще се
прилагат, по-специално използваните процедури
за изпълнение на неразглобяемите съединения,
одобрени съгласно т. 3.1.2 от приложение № 1;
в) изслед ва н и я та и изп и т ва н и я та, кои т о
ще се извършват преди, по време на и след
производството, както и честотата, с която ще
бъдат извършвани;
г) записите по качеството, като док лади
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията или
одобрението на съответния персонал и особено
за персонала, отговорен за изпълнението на
неразглобяемите съединения съгласно т. 3.1.2
от приложение № 1, и др.;
д) средствата за наблюдение за постигане на
изискваното качество на продукта и ефективното
функциониране на системата по качеството.
5.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя
отговаря на изискванията, посочени в т. 5.2.
По отношение на елементите на системата
по качеството, които отговарят на съответните
спецификации на съответни я хармонизиран
стандарт, нотифицираният орган приема, че е
налице съответствие с изискванията, посочени
в т. 5.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага
най-малко с един член с опит в областта на
оценяването на съответните съоръжения под
налягане, както и в областта на технологията на
съответните съоръжения под налягане, а така
също и с познания за приложимите изисквания
на наредбата. Одитът вк лючва посещение в
помещенията на производителя за извършване
на оценка.
Ек и п ът од и т ори п р еглеж да т ех н и че ск ата док у ментаци я по т. 2 с цел да установи
способността на производителя да определи
приложимите изисквания на наредбата и да
извърши необходимите изследвания с цел да
осигури съответствието на съоръженията под
налягане с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя.
Това уведомление включва заключенията от
одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
5.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената
система по качеството, както и да поддържа
тази система в състояние на пригодност и
ефективно функциониране.
5.5. Производ и т ел я т редовно и нформ и ра
нотифицирания орган, одобрил системата по
качеството, за всякакви планирани изменения
в нея.
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Но т ифи ц и ра н и я т орга н оцен я ва п ред ло жените изменения и решава дали изменената
система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 5.2, или се налага
ново оценяване.
Нот ифицирани я т орган съобщава своето
решение на производи тел я. Това у ведомление вк лючва зак лючени ята от извършеното
изследване и мот иви рано решение от носно
извършеното оценяване.
6. Надзор на отговорността на нотифицирания орган:
6.1. Целта на надзора е да се гарантира, че
производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по
качеството.
6.2. За целите на оценката производителят
предоставя на нотифицирания орган достъп до
местата на производство, проверка, изпитване
и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) техническата документация по т. 2;
в) записите по качеството, като док лади
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията на
съответния персонал и др.
6.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят
поддържа и прилага системата по качеството,
и представя на производителя доклад от одита.
Честотата на периодичните одити се определя
така, че на всеки 3 години да се извършва цялостно ново оценяване.
6.4. Нотифицираният орган може да прави
и внеза п н и посещен и я п ри п роизвод и т ел я.
Необходимостта и честотата на тези допълнителни посещения се определя в зависимост от
прилаганата от нотифицирания орган система
за посещения с цел контрол. По-специално,
в системата за посещения с цел контрол се
отчитат следните фактори:
а) категорията на съоръжението под налягане;
б) резултатите от предишни посещения за
надзор;
в) необходимостта от проследяване на коригиращите действия;
г) специални условия, свързани с одобряването на системата, когато е приложимо;
д) съществени изменения в организацията,
политиката или методите на производство.
По време на внезапните посещения нотифицираният орган може, ако е необходимо,
да провежда или да организира провеждането
на изпитвания на съоръжения под налягане с
цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният
орган п редоставя на п роизводи тел я док ла д
от посещението, а когато са били проведени
изпитвания – и протоколи от изпитванията.
7. Маркировка „CE“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
7.1. Производителят нанася маркировката
„СЕ“ и на отговорността на нотифицирания
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орган, посочен в т. 5.1, идентификационни я
м у номер върх у всяко отделно съоръжение
под налягане, което отговаря на приложимите
изисквания на наредбата.
7.2. Производител ят съставя писмена ЕС
дек ларация за съответствие за всеки модел
съоръжение под налягане и я съхранява на
ра зположен ие на ком пе т ен т н и т е орг а н и в
продължение на 10 години след пускането на
съоръжениет о под на л ягане на пазара. ЕС
декларацията за съответствие идентифицира
модела съоръжение под налягане, за който е
съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие
се предоставя на компетентните органи при
поискване.
8. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение
на 10 години след пускането на съоръжението
под налягане на пазара:
а) документацията по т. 5.1;
б) информацията за одобрените изменения
по т. 5.5;
в) решенията и докладите на нотифицирания
орган по т. 5.3, 5.5, 6.3 и 6.4.
9. Всеки нотифициран орган информира своя
нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и
периодично или при поискване му предоставя
списък с одобрения на системи по качеството,
които е отказал, спрял е действието им или по
друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на
системи по качеството, които е отказал, спрял
е действието им, оттеглил е или по друг начин
е ограничил, и при поискване, за издадените
одобрения на системи по качеството.
10. Упълномощен представител:
За дъл жени ята на производител я по т. 3,
5.1, 5.5, 7 и 8 могат да се изпълняват от негов
упълномощен представител, от негово име и на
негова отговорност, при условие че са посочени
в пълномощното.
Раздел VIII
Модул Е: Съответствие с типа въз основа на
осигуряване на качеството на съоръжение под
налягане
1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на съоръжение под налягане е тази част от процедурата за оценяване
на съответствието, чрез която производителят
изпълнява задълженията си по т. 2 и 5 и осигурява, и декларира на своя отговорност, че
съответните съоръжения под нал ягане са в
съответствие с типа, описан в сертификата за
ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство:
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на
контрола на крайния продукт и изпитването на
съответните съоръжения под налягане, както е
определено в т. 3, и подлежи на надзор, както
е определено в т. 4.

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

3. Система по качеството:
3.1. Производител ят подава за явление за
оценяване на неговата система по качеството
по отношение на съответните съоръжения под
налягане до нотифициран орган по свой избор.
Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в
случаите, когато заявлението е подадено от
упълномощен представител – също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление
не е подавано до друг нотифициран орган;
в) цялата информация, свързана с предвиждания тип съоръжения под налягане;
г) док у ментаци ята относно системата по
качеството;
д) техническата документация на одобрения
тип и копие от сертификата за ЕС изследване
на типа.
3.2. С ис т емата по к ачес т во т о т рябва да
осиг у рява съот ветст вието на съоръжени я та
под налягане с типа, описан в сертификата за
ЕС изследване на типа, и с изискванията на
наредбата, приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и предписания,
приети от производителя, трябва да се документират редовно и систематично под формата на
писмени политики, процедури и инструкции.
Документацията на системата по качеството
трябва да позволява еднозначно тълкуване на
програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Документацията на системата по качеството
включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната
структура, отговорностите и правомощията на
ръководството по отношение на качеството на
продукта;
б) изследванията и изпитванията, които ще
се извършват след производството;
в) записите по качеството, като док лади
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията или
одобрението на съответния персонал и особено
за персонала, отговорен за изпълнението на
неразглобяемите съединения и за изпитванията без разрушаване съгласно т. 3.1.2 и 3.1.3 от
приложение № 1, и др.;
г) средствата за наблюдение на ефективното
функциониране на системата по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя
отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2.
По отношение на елементите на системата
по качеството, които отговарят на съответните
спецификации на съответни я хармонизиран
стандарт, нотифицираният орган приема, че е
налице съответствие с изискванията, посочени
в т. 3.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага
най-малко с един член с опит в областта на
оценяването на съответните съоръжения под
налягане, както и в областта на технологията на
съответните съоръжения под налягане, а също
така и с познания за приложимите изисквания
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на наредбата. Одитът вк лючва посещение в
помещенията на производителя за извършване
на оценка.
Ек ипът одитори преглеж да тех ническата
документация по т. 3.1, буква „д“ с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на наредбата
и да извърши необходимите изследвания с цел
да осигури съответствие на съоръженията под
налягане с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя.
Това уведомление включва заключенията от
одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената
система по качеството, както и да поддържа
тази система в състояние на пригодност и
ефективно функциониране.
3.5. Производ и т ел я т редовно и нформ и ра
нотифицирания орган, одобрил системата по
качеството, за всякакви планирани изменения
в нея.
Но т ифи ц и ра н и я т орга н оцен я ва п ред ло жените изменения и решава дали изменената
система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2, или се налага
ново оценяване.
Нотифицирани ят орган съобщава своето
решение на производител я. Това у ведомление вк лючва зак лючени ята от извършеното
изследване и мотивирано решение относно
извършеното оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган:
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че
производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по
качеството.
4.2. За целите на оценката производителят
предоставя на нотифицирания орган достъп до
местата на производство, проверка, изпитване
и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) техническата документация;
в) записите по качеството, като док лади
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията на
съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят
поддържа и прилага системата по качеството,
и представя на производителя доклад от одита.
Честотата на периодичните одити се определя
така, че на всеки 3 години да се извършва цялостно ново оценяване.
4.4. Нотифицираният орган може да прави и
внезапни посещения при производителя.
По отношение на съоръженията под налягане от категории III и IV, посочени в чл. 7,
ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2, буква „а“ и чл. 7,
ал. 1, т. 3, нотифицираният орган, когато прави
внезапни посещения, взема образци на съоръженията под налягане от производствените
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помещения или складовете, за да извърши или
да осигури извършването на крайното оценяване
съгласно т. 3.2 от приложение № 1. За целта
п роизводи т ел я т информ и ра но т ифиц и рани я
орган за п редви ж даната си п роизводст вена
програма. Нотифицираният орган прави наймалко две проверки през първата година от
производството.
Необходимостта и честотата на следващите
допълнителни посещени я се определ я в зависимост от прилаганата от нотифицирания
орган система за посещения с цел контрол.
По-специално, в системата за посещения с цел
контрол се отчитат следните фактори:
а) категорията на съоръжението под налягане;
б) резултатите от предишни посещения за
надзор;
в) необходимостта от проследяване на коригиращите действия;
г) специални условия, свързани с одобряването на системата, когато е приложимо;
д) съществени изменения в организацията,
политиката или методите на производство.
По време на внезапните посещения нотифицираният орган може, ако е необходимо,
да провежда или да организира провеждането
на изпитвания на съоръжения под налягане с
цел да установи дали системата по качеството
функционира правилно.
Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а когато
са били проведени изпитвания – и протоколи
от изпитванията.
5. Маркировка „CE“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
5.1. Производителят нанася маркировката
„СЕ“ и на отговорността на нотифицирания
орган, посочен в т. 3.1, идентификационни я
му номер върху всяко отделно съоръжение под
налягане, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа,
и което отговаря на приложимите изисквания
на наредбата.
5.2. Производител ят съставя писмена ЕС
дек лараци я за съответствие за всеки модел
съоръжение под налягане и я съхранява на
ра зположен ие на ком пе т ен т н и т е орг а н и в
продължение на 10 години след пускането на
съоръжениет о под на л яга не на пазара. ЕС
декларацията за съответствие идентифицира
модела съоръжение под налягане, за който е
съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие
се предоставя на компетентните органи при
поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение
на 10 години след пускането на съоръжението
под налягане на пазара:
а) документацията по т. 3.1;
б) информацията за одобрените изменения
по т. 3.5;
в) решенията и докладите на нотифицирания
орган по т. 3.3, 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя
нотифициращ орган за издадените или отте-
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глените одобрения на системи по качеството и
периодично или при поискване му предоставя
списък с одобрения на системи по качеството,
които е отказал, спрял е действието им или по
друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на
системи по качеството, които е отказал, спрял
е действието им, оттеглил е или по друг начин
е ограничил, и при поискване – за издадените
одобрения на системи по качеството.
8. Упълномощен представител:
Задълженията на производителя по т. 3.1,
3.5, 5 и 6 могат да се изпълняват от негов
упълномощен представител, от негово име и на
негова отговорност, при условие че са посочени
в пълномощното.
Раздел IX
Модул Е1: Осигуряване на качеството на контрола и изпитването на крайното съоръжение
под налягане
1. Осигуряване на качеството на контрола
и изпитването на крайното съоръжение под
налягане е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява
задълженията си по т. 2, 4 и 7 и осигурява, и
декларира на своя отговорност, че съответните
съоръжения под налягане отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Техническа документация:
Производителят изготвя техническата документация. Документацията позволява да се
оцени съответствието на съоръжението под
налягане с приложимите изисквания и включва
съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно
приложимите изисквания и обхваща дотолкова,
доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието
на съоръжението под налягане. Техническата
документация съдържа, когато е приложимо,
най-малко следните елементи:
а) общо оп иса н ие на с ъор ъжен ие т о под
налягане;
б) конструктивни и производствени чертежи
и схеми на компонентите, сглобените единици,
електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за
разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на съоръжението под налягане;
г) списък на хармонизираните стандарти,
данните за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описание на решенията,
приети за изпълнение на съществените изисквания, когато тези хармонизирани стандарти
не са приложени; при частично приложени
хармонизирани стандарти – техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
3. Производителят съхранява техническата
документация на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след
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пускането на съоръжението под налягане на
пазара.
4. Производство:
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на
контрола на крайния продукт и изпитването на
съответните съоръжения под налягане, както е
определено в т. 5, и подлежи на надзор, както
е определено в т. 6.
5. Система по качеството:
5.1. Производител ят подава за явление за
оценяване на неговата система по качеството
по отношение на съответните съоръжения под
налягане до нотифициран орган по свой избор.
Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в
случаите, когато заявлението е подадено от
упълномощен представител – също така и неговите име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление
не е подавано до друг нотифициран орган;
в) цялата информация, свързана с предвиждания тип съоръжения под налягане;
г) док у ментаци ята относно системата по
качеството;
д) техническата документация по т. 2.
5.2. С ис т емата по к ачес т во т о т рябва да
осиг у рява съот ветст вието на съоръжени я та
под на л ягане с изиск вани ята на наредбата,
приложими към тях.
В рамките на системата по качеството всяко
отделно съоръжение под налягане се изследва и
се провеждат подходящи изпитвания, установени
в съответните хармонизирани стандарти, или
се провеждат равностойни на тях изпитвания,
и по-специално крайно оценяване по т. 3.2 от
приложение № 1, с цел да се осигури неговото
съот ветст вие с изиск вани я та на наредбата,
приложими към него.
Всички елементи, изисквания и предписания,
приети от производителя, трябва да се документират редовно и систематично под формата на
писмени политики, процедури и инструкции.
Документацията на системата по качеството
трябва да позволява еднозначно тълкуване на
програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Документацията на системата по качеството
включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната
структура, отговорностите и правомощията на
ръководството по отношение на качеството на
продукта;
б) работните процедури за изпълнение на
неразглобяемите съединения съгласно т. 3.1.2
от приложение № 1;
в) изследванията и изпитванията, които ще
се извършват след производството;
г) записите по качеството, като док ла ди
от проверки и данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията или
одобрението на съответния персонал и особено
за персонала, отговорен за изпълнението на
неразглобяемите съединения съгласно т. 3.1.2
от приложение № 1, и др.;
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д) средствата за наблюдение на ефективното
функциониране на системата по качеството.
5.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя
отговаря на изискванията, посочени в т. 5.2.
По отношение на елементите на системата
по качеството, които отговарят на съответните
спецификации на съответни я хармонизиран
стандарт, нотифицираният орган приема, че е
налице съответствие с изискванията, посочени
в т. 5.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага
най-малко с един член с опит в областта на
оценяването на съответните съоръжения под
налягане, както и в областта на технологията на
съответните съоръжения под налягане, а също
така и с познания за приложимите изисквания
на наредбата. Одитът вк лючва посещение в
помещенията на производителя за извършване
на оценка.
Ек и п ът од и т ори п р еглеж да т ех н и че ск ата док у ментаци я по т. 2 с цел да установи
способността на производителя да определи
приложимите изисквания на наредбата и да
извърши необходимите изследвания с цел да
осигури съответствието на съоръженията под
налягане с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя.
Това уведомление включва заключенията от
одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
5.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената
система по качеството, както и да поддържа
тази система в състояние на пригодност и
ефективно функциониране.
5.5. Производ и т ел я т редовно и нформ и ра
нотифицирания орган, одобрил системата по
качеството, за всякакви планирани изменения
в нея.
Но т ифи ц и ра н и я т орга н оцен я ва п ред ло жените изменения и решава дали изменената
система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 5.2, или се налага
ново оценяване.
Нотифицирани ят орган съобщава своето
решение на производител я. Това у ведомление вк лючва зак лючени ята от извършеното
изследване и мотивирано решение относно
извършеното оценяване.
6. Надзор на отговорността на нотифицирания орган:
6.1. Целта на надзора е да се гарантира, че
производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по
качеството.
6.2. За целите на оценката производителят
предоставя на нотифицирания орган достъп до
местата на производство, проверка, изпитване
и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) техническата документация по т. 2;
в) записите по качеството, като док лади
от проверки, данни от изпитвания, данни от
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калибриране, доклади за квалификацията на
съответния персонал и др.
6.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят
поддържа и прилага системата по качеството,
и представя на производителя доклад от одита.
Честотата на периодичните одити се определя
така, че на всеки 3 години да се извършва цялостно ново оценяване.
6.4. Нотифицираният орган може да прави
и внеза п н и посещен и я п ри п роизвод и т ел я.
Необходимостта и честотата на тези допълнителни посещения се определя в зависимост от
прилаганата от нотифицирания орган система
за посещения с цел контрол. По-специално,
в системата за посещения с цел контрол се
отчитат следните фактори:
а) категорията на съоръжението под налягане;
б) резултатите от предишни посещения за
надзор;
в) необходимостта от проследяване на коригиращите действия;
г) специални условия, свързани с одобряването на системата, когато е приложимо;
д) съществени изменения в организацията,
политиката или методите на производство.
По време на внезапните посещения нотифицираният орган може, ако е необходимо,
да провежда или да организира провеждането
на изпитвания на съоръжения под налягане с
цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният
орган п редоставя на п роизводи тел я док ла д
от посещението, а когато са били проведени
изпитвания – и протоколи от изпитванията.
7. Маркировка „CE“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
7.1. Производителят нанася маркировката
„СЕ“ и на отговорността на нотифицирания
орган, посочен в т. 5.1 – идентификационния
м у номер върх у всяко отделно съоръжение
под налягане, което отговаря на приложимите
изисквания на наредбата.
7.2. Производител ят съставя писмена ЕС
дек лараци я за съответствие за всеки модел
съоръжение под налягане и я съхранява на
ра зположен ие на ком пе т ен т н и т е орг а н и в
продължение на 10 години след пускането на
съоръжениет о под на л яга не на пазара. ЕС
декларацията за съответствие идентифицира
модела съоръжение под налягане, за който е
съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие
се предоставя на компетентните органи при
поискване.
8. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение
на 10 години след пускането на съоръжението
под налягане на пазара:
а) документацията по т. 5.1;
б) информацията за одобрените изменения
по т. 5.5;
в) решенията и докладите на нотифицирания
орган по т. 5.3, 5.5, 6.3 и 6.4.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

9. Всеки нотифициран орган информира своя
нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и
периодично или при поискване му предоставя
списък с одобрения на системи по качеството,
които е отказал, спрял е действието им или по
друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на
системи по качеството, които е отказал, спрял
е действието им, оттеглил е или по друг начин
е ограничил, и при поискване – за издадените
одобрения на системи по качеството.
10. Упълномощен представител:
За дъл жени ята на производител я по т. 3,
5.1, 5.5, 7 и 8 могат да се изпълняват от негов
упълномощен представител, от негово име и на
негова отговорност, при условие че са посочени
в пълномощното.
Раздел X
Модул F: Съответствие с типа въз основа на
проверка на съоръжението под налягане
1. Съответствие с типа въз основа на проверка на съоръжението под налягане е тази
част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява
задълженията си по т. 2 и 5 и осигурява, и
декларира на своя отговорност, че съответните
съоръжения под налягане, за които се прилагат
разпоредбите на т. 3, са в съответствие с типа,
описан в сертификата за ЕС изследване на типа,
и отговарят на изиск вани ята на наредбата,
приложими към тях.
2. Производство:
Производителят взема всички необходими
мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието
на произвежданите съоръжения под налягане
с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС
изследване на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
3. Проверка:
Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и
изпитвания, за да провери съответствието на
съоръженията под налягане с одобрения тип,
описан в сертификата за ЕС изследване на типа,
и с приложимите изисквания на наредбата.
Изследванията и изпитванията за проверка на
съответствието на съоръженията под налягане
с приложимите изисквания се извършват чрез
изследване и изпитване на всяко съоръжение
под налягане, както е посочено в т. 4.
4. Проверка за съответствие чрез изследване
и изпитване на всяко съоръжение под налягане:
4.1. Всичк и съоръжени я под на л ягане се
изследват поотделно и се извършват подходящи
изпитвания, посочени в съответните хармонизирани стандарти, или равностойни изпитвания, с
цел да се провери съответствието с одобрения
тип, описан в сертификата за ЕС изследване на
типа, и с приложимите изисквания на наредбата. При липса на такъв хармонизиран стандарт
нотифицираният орган решава кои изпитвания
са подходящи за извършване.
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По-специално, нотифицираният орган:
а) проверява дали персоналът, изпълняващ
неразглобяемите съединения и изпитването без
разрушаване, е с необходимата квалификация
или одобрение съгласно т. 3.1.2 и 3.1.3 от приложение № 1;
б) проверява удостоверението, издадено от
производителя на материалите, съгласно т. 4.3
от приложение № 1;
в) провежда или организира провеждането
на краен контрол и изпитване на якост, както е
посочено в т. 3.2 от приложение № 1, и изследва
устройствата за безопасност, когато има такива.
4.2. Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания и нанася
идентификационния си номер или изисква той
да бъде нанесен на негова отговорност върху
всяко одобрено съоръжение под налягане.
Производителят съхранява сертификатите
за съответствие на разположение на компетентните органи за проверка в продължение
на 10 години след пускането на съоръжението
под налягане на пазара.
5. Маркировка „CE“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
5.1. Производителят нанася маркировката
„СЕ“ и на отговорността на нотифицирания
орган, посочен в т. 3 – идентификационния му
номер върху всяко отделно съоръжение под
налягане, което е в съответствие с одобрения
тип, описан в сертификата за ЕС изследване
на типа, и което отговаря на приложимите
изисквания на наредбата.
5.2. Производител ят съставя писмена ЕС
дек лараци я за съответствие за всеки модел
съоръжение под налягане и я съхранява на
ра зположен ие на ком пе т ен т н и т е орг а н и в
продължение на 10 години след пускането на
съоръжениет о под на л яга не на пазара. ЕС
декларацията за съответствие идентифицира
модела съоръжение под налягане, за който е
съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие
се предоставя на компетентните органи при
поискване.
Когато нотифицираният орган по т. 3 даде
своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху съоръженията
под нал ягане идентификационни я номер на
нотифицирания орган.
6. Когато нотифицираният орган даде своето
съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху съоръженията
под нал ягане идентификационни я номер на
нотифицирания орган по време на производствения процес.
7. Упълномощен представител:
Задълженията на производителя могат да
се изпълняват от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност,
при условие че са посочени в пълномощното.
Задълженията на производителя по т. 2 не могат
да се изпълняват от упълномощен представител.
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Раздел XI
Модул G: Съответствие въз основа на проверка
на единичен продукт
1. Съответствие въз основа на проверка на
единичен продукт е процедурата за оценяване
на съответствието, чрез която производителят
изпълнява задълженията си по т. 2, 3 и 5 и
осигурява, и декларира на своя отговорност,
че съответното съоръжение под налягане, за
което се прилагат разпоредбите на т. 4, е в
съот ветст вие с изиск вани я та на наредбата,
приложими към него.
2. Техническа документация:
2.1. Производителят изготвя техническата
документация и я предоставя на нотифицирания орган по т. 4.
Техническата документация позволява да
се оцени съответствието на съоръжението под
налягане с приложимите изисквания и включва
съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно
приложимите изисквания и обхваща дотолкова,
доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието
на съоръжението под налягане. Техническата
документация съдържа, когато е приложимо,
най-малко следните елементи:
а) общо оп иса н ие на с ъор ъжен ие т о под
налягане;
б) конструктивни и производствени чертежи
и схеми на компонентите, сглобените единици,
електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за
разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на съоръжението под налягане;
г) списък на хармонизираните стандарти,
данните за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описания на решенията,
приети за изпълнение на съществените изисквания, когато тези хармонизирани стандарти
не са приложени; при частично приложени
хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията;
ж) необходими те данни, от насящи се до
одобряването на процедурите за производство
и изпитване, както и за квалификацията или
одобрението на съответния персонал съгласно
т. 3.1.2 и 3.1.3 от приложение № 1.
2.2. Производителят съхранява техническата
документация на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след
пускането на съоръжението под налягане на
пазара.
3. Производство:
Производителят взема всички необходими
мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието
на произведеното съоръжение под налягане с
приложимите изисквания на наредбата.
4. Проверка:
Нотифициран орган, избран от производителя, провежда или организира провеждането на

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

подходящи изследвания и изпитвания, посочени
в съответните хармонизирани стандарти, и/
или равностойни изпитвания, за да провери
съответствието на съоръжението под налягане
с приложимите изисквания на наредбата. При
липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са
подходящи за извършване, като прилага други
технически спецификации.
По-специално нотифицираният орган:
а) изследва техническата документация по
о т ношен ие на п роек та и п роизводс т вен и т е
процедури;
б) оценява използваните материали, когато
те не отговарят на съответните хармонизирани
стандарти или на Европейското одобрение за
материали, и проверява удостоверението, издадено от производителя на материалите съгласно
т. 4.3 от приложение № 1;
в) одобрява процедурите за изпълнение на
неразглобяемите съединени я или проверява
дали те са предварително одобрени съгласно
т. 3.1.2 от приложение № 1;
г) проверява необходимата квалификация
или одобрение на персонала съгласно т. 3.1.2
и 3.1.3 от приложение № 1;
д) извършва краен контрол съгласно т. 3.2.1
от приложение № 1, извършва или възлага извършването на изпитвания на якост съгласно
т. 3.2.2 от приложение № 1 и при необходимост
изследва устройствата за безопасност.
Нотифицираният орган издава сертификат
за съответствие по отношение на извършените
изследвания и изпитвания и нанася идентификационния си номер върху одобреното съоръжение
под налягане или изисква идентификационният
му номер да се нанесе на негова отговорност.
Производителят съхранява сертификатите
за съответствие на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години
след пускането на съоръжението под налягане
на пазара.
5. Маркировка „СЕ“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
5.1. Производителят нанася маркировката
„СЕ“ и на отговорността на нотифицирания
орган, посочен в т. 4 – идентификационния му
номер върху всяко съоръжение под налягане,
което отговаря на приложимите изисквания
на наредбата.
5.2. Производител ят съставя писмена ЕС
дек лара ц и я за с ъо т вет с т вие и я с ъх ра н я ва
на разположение на компетентните органи в
продължение на 10 години след пускането на
съоръжението под налягане на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира съоръжението под налягане, за което е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие
се предоставя на компетентните органи при
поискване.
6. Упълномощен представител:
Задълженията на производителя по т. 2.2 и 5
могат да се изпълняват от негов упълномощен представител, от негово име и на негова
отговорност, при условие че са посочени в
пълномощното.
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Раздел XII
Модул H: Съответствие въз основа на пълно
осигуряване на качеството
1. Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството е процедурата за оценяване
на съответствието, чрез която производителят
изпълнява задълженията си по т. 2 и 5 и осигурява, и декларира на своя отговорност, че
съответните съоръжения под налягане отговарят на изискванията на наредбата, приложими
към тях.
2. Производство:
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на
проектирането, производството, контрола на
крайния продукт и изпитването на съответните
съоръжения под налягане, както е определено
в т. 3, и подлежи на надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството:
3.1. Производител ят подава за явление за
оценяване на неговата система по качеството
по отношение на съответните съоръжения под
налягане до нотифициран орган по свой избор.
3.1.1. Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в
случаите, когато заявлението е подадено от
упълномощен представител – също така и неговите име и адрес;
б) тех ническата док у ментаци я по т. 3.1.2
за един модел от всеки тип съоръжения под
налягане, чието производство се предвижда;
в) док у ментаци ята относно системата по
качеството;
г) писмена декларация, че същото заявление
не е подавано до друг нотифициран орган.
3.1.2. Техническата документация съдържа,
когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо оп иса н ие на с ъор ъжен ие т о под
налягане;
б) конструктивни и производствени чертежи
и схеми на компонентите, сглобените единици,
електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за
разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на съоръжението под налягане;
г) списък на хармонизираните стандарти,
данните за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, приложени изцяло или частично, и описания на решенията,
приети за изпълнение на съществените изисквания, когато тези хармонизирани стандарти
не са приложени; при частично приложени
хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
3.2. С ис т емата по к ачес т во т о т рябва да
осиг у рява съответствието на съоръжени ята
под на л ягане с изиск вани ята на наредбата,
приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и предписания,
приети от производителя, трябва да се докумен-
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тират редовно и систематично под формата на
писмени политики, процедури и инструкции.
Документацията на системата по качеството
трябва да позволява еднозначно тълкуване на
програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Документацията на системата по качеството
включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната
структура, отговорностите и правомощията на
ръководството по отношение на качеството на
проекта и продукта;
б) техническите спецификации на проекта,
включително стандарти, които ще бъдат приложени и когато съответните хармонизирани
стандарти няма да бъдат приложени изцяло,
средствата, които ще се използват за осигуряване съответствието на съоръженията под
налягане със съществените изисквания, приложими към тях;
в) средствата и методите за управление и проверка на проекта, процесите и систематичните
мерки, които ще се прилагат при проектирането
на съоръженията под налягане, принадлежащи
към съответния тип, особено по отношение на
материалите съгласно т. 4 от приложение № 1;
г) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството,
процесите и систематичните мерки, които ще се
прилагат, и по-специално одобрените работни
процедури за изпълнение на неразглобяемите
съединения съгласно т. 3.1.2 от приложение № 1;
д) изслед ва н и я та и изп и т ва н и я та, кои т о
ще се извършват преди, по време на и след
производството, както и честотата, с която ще
бъдат извършвани;
е) записите по качеството, като док лади
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията или
одобрението на съответния персонал и особено
за персонала, отговорен за изпълнението на
неразглобяемите съединения и за изпитванията без разрушаване съгласно т. 3.1.2 и 3.1.3 от
приложение № 1, и др.;
ж) средствата за наблюдение за постигане на
изискваното качество на проекта и на продукта
и за ефективното функциониране на системата
по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя
отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2.
По отношение на елементите на системата
по качеството, които отговарят на съответните
спецификации на съответни я хармонизиран
стандарт, нотифицираният орган приема, че е
налице съответствие с изискванията, посочени
в т. 3.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага
най-малко с един член с опит в областта на
оценяването на съответните съоръжения под
налягане, както и в областта на технологията
на съответните съоръжения под налягане, а
също така – и с познани я за п ри лож ими те
изисквания на наредбата. Одитът включва по-
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сещение в помещенията на производителя за
извършване на оценка.
Ек ипът одитори преглеж да тех ническата
док у ментаци я по т. 3.1.2 с цел да установи
способността на производителя да определи
приложимите изисквания на наредбата и да
проведе необходимите изследвания с цел да
осигури съответствието на съоръженията под
налягане с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя
или на неговия упълномощен представител. Това
уведомление включва заключенията от одита
и мотивирано решение относно извършеното
оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената
система по качеството, както и да поддържа
тази система в състояние на пригодност и
ефективно функциониране.
3.5. Производ и т ел я т редовно и нформ и ра
нотифицирания орган, одобрил системата по
качеството, за всякакви планирани изменения
в нея.
Но т ифи ц и ра н и я т орга н оцен я ва п ред ло жените изменения и решава дали изменената
система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2, или се налага
ново оценяване.
Нотифицирани ят орган съобщава своето
решение на производител я. Това у ведомление вк лючва зак лючени ята от извършеното
изследване и мотивирано решение относно
извършеното оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган:
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че
производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по
качеството.
4.2. За целите на оценката производителят
предоставя на нотифицирания орган достъп до
местата на проектиране, производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя
цялата необходима информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството, като
резултати от анализи, изчисления, изпитвания
и др.;
в) записите по качеството, посочени в производствената част на системата по качеството,
като доклади от проверки, данни от изпитвания,
данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят
поддържа и прилага системата по качеството,
и представя на производителя доклад от одита.
Честотата на периодичните одити се определя
така, че на всеки 3 години да се извършва
цялостно ново оценяване на системата по качеството.
4.4. Нотифицираният орган може да прави и
внезапни посещения при производителя.
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По отношение на съоръженията под налягане от категории III и IV, посочени в чл. 7,
ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2, буква „а“ и чл. 7,
ал. 1, т. 3, нотифицираният орган, когато прави
внезапни посещения, взема образци на съоръженията под налягане от производствените
помещения или складовете, за да извърши или
да осигури извършването на крайното оценяване
съгласно т. 3.2 от приложение № 1. За целта
п роизводи т ел я т информ и ра но т ифиц и рани я
орган за п редви ж даната си п роизводст вена
програма. Нотифицираният орган прави наймалко две проверки през първата година от
производството.
Необходимостта и честотата на следващите допълнителни посещения се определят в
зависимост от прилаганата от нотифицирания
орган система за посещения с цел контрол.
По-специално, в системата за посещения с цел
контрол се отчитат следните фактори:
а) категорията на съоръжението под налягане;
б) резултатите от предишни посещения за
надзор;
в) необходимостта от проследяване на коригиращите действия;
г) специални условия, свързани с одобряването на системата, когато е приложимо;
д) съществени изменения в организацията,
политиката или методите на производство.
По време на внезапните посещения нотифицираният орган може, ако е необходимо,
да провежда или да организира провеждането
на изпитвания на съоръжения под налягане с
цел да установи дали системата по качеството
функционира правилно.
Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а когато
са били проведени изпитвания – и протоколи
от изпитванията.
4.5. Крайно оценяване на единични съдове
и съоръжения под налягане по чл. 7, ал. 1, т. 3
от категория III:
В сл у ча й на п роизводс т во на ед и н и ч н и
съдове и съоръжения под налягане по чл. 7,
ал. 1, т. 3 от категори я III нотифицирани ят
орган извършва или възлага извършването на
крайното оценяване по т. 3.2 от приложение № 1
за всяко съоръжение под налягане. За тази цел
производителят съобщава на нотифицирания
орган предвидената производствена програма.
5. Маркировка „CE“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
5.1. Производителят нанася маркировката
„СЕ“ и на отговорността на нотифицирания
орган, посочен в т. 3.1 – идентификационния
м у номер върх у всяко отделно съоръжение
под налягане, което отговаря на приложимите
изисквания на наредбата.
5.2. Производител ят съставя писмена ЕС
дек лараци я за съответствие за всеки модел
съоръжение под налягане и я съхранява на
ра зположен ие на ком пе т ен т н и т е орг а н и в
продължение на 10 години след пускането на
съоръжениет о под на л яга не на пазара. ЕС
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декларацията за съответствие идентифицира
модела съоръжение под налягане, за който е
съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие
се предоставя на компетентните органи при
поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение
на 10 години след пускането на съоръжението
под налягане на пазара:
а) техническата документация по т. 3.1.2;
б) доку ментаци ята относно системата по
качеството по т. 3.1;
в) информацията за одобрените изменения
по т. 3.5;
г) решенията и докладите на нотифицирания
орган по т. 3.3, 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя
нотифициращ орган за издадените или за оттеглените одобрения на системи по качеството и
периодично или при поискване му предоставя
списък с одобренията на системи по качеството,
които е отказал, спрял е действието им или по
друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на
системи по качеството, които е отказал, спрял
е действието им, оттеглил е или по друг начин
е ограничил, и при поискване – за издадените
одобрения на системи по качеството.
8. Упълномощен представител:
Задълженията на производителя по т. 3.1,
3.5, 5 и 6 могат да се изпълняват от негов
упълномощен представител, от негово име и на
негова отговорност, при условие че са посочени
в пълномощното.
Раздел XIII
Модул H1: Съответствие въз основа на пълно
осигуряване на качеството с изследване на
проекта
1. Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта
и специален надзор на крайното оценяване е
процедурата за оценяване на съответствието,
чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 и 6 и осигурява, и декларира на
своя отговорност, че съответните съоръжения
под налягане отговарят на изискванията на
наредбата, приложими към тях.
2. Производство:
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на
проектирането, производството, контрола на
крайния продукт и изпитването на съответните
съоръжения под налягане, както е определено
в т. 3, и подлежи на надзор, както е определено
в т. 5. Съответствието на техническия проект
на съоръжени ята под нал ягане трябва да е
изследвано в съответствие с т. 4.
3. Система по качеството:
3.1. Производител ят подава за явление за
оценяване на неговата система по качеството
по отношение на съответните съоръжения под
налягане до нотифициран орган по свой избор.

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

3.1.1. Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител – също така и неговите
име и адрес;
б) техническата документация по т. 3.1.2 за
един модел от всеки тип съоръжения под налягане, чието производство се предвижда;
в) док у ментаци ята относно системата по
качеството;
г) писмена декларация, че същото заявление
не е подавано до друг нотифициран орган.
3.1.2. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо описание на съоръжението под налягане;
б) конструктивни и производствени чертежи
и схеми на компонентите, сглобените единици,
електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за
разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на съоръжението под налягане;
г) списък на хармонизираните стандарти,
данните за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, приложени изцяло
или частично, и описания на решенията, приети
за изпълнение на съществените изисквания, когато тези хармонизирани стандарти не са приложени; при частично приложени хармонизирани
стандарти техническата документация посочва
частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
3.2. Системата по качеството трябва да осигурява съответствието на съоръженията под
налягане с изискванията на наредбата, приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и предписания,
приети от производителя, трябва да се документират редовно и систематично под формата на
писмени политики, процедури и инструкции.
Документацията на системата по качеството
трябва да позволява еднозначно тълкуване на
програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Документацията на системата по качеството
включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната
структура, отговорностите и правомощията на
ръководството по отношение на качеството на
проекта и продукта;
б) техническите спецификации на проекта,
включително стандарти, които ще бъдат приложени и когато съответните хармонизирани
стандарти няма да бъдат приложени изцяло,
средствата, които ще се използват за осигуряване
съответствието на съоръженията под налягане със
съществените изисквания, приложими към тях;
в) средствата и методите за управление и проверка на проекта, процесите и систематичните
мерки, които ще се прилагат при проектирането
на съоръженията под налягане, принадлежащи
към съответния тип, особено по отношение на
материалите съгласно т. 4 от приложение № 1;
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г) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството,
процесите и систематичните мерки, които ще се
прилагат, и по-специално одобрените работни
процедури за изпълнение на неразглобяемите
съединения съгласно т. 3.1.2 от приложение № 1;
д) изследванията и изпитванията, които ще
се извършват преди, по време на и след производството, както и честотата, с която ще бъдат
извършвани;
е) записите по качеството, като док лади
от проверки, данни от изпитвания, данни от
калибриране, доклади за квалификацията или
одобрението на съответния персонал и особено
за персонала, отговорен за изпълнението на
неразглобяемите съединения и за изпитванията без разрушаване съгласно т. 3.1.2 и 3.1.3 от
приложение № 1, и др.;
ж) средствата за наблюдение за постигане на
изискваното качество на проекта и на продукта
и за ефективното функциониране на системата
по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата
по качеството, за да определи дали тя отговаря
на изискванията, посочени в т. 3.2.
По отношение на елементите на системата
по качеството, които отговарят на съответните
спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице
съответствие с изискванията, посочени в т. 3.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага
най-малко с един член с опит в областта на
оценяването на съответните съоръжения под
налягане, както и в областта на технологията на
съответните съоръжения под налягане, а също
така – и с познания за приложимите изисквания на наредбата. Одитът включва посещение в
помещенията на производителя за извършване
на оценка.
Ек ипът одитори преглеж да тех ническата
документация по т. 3.1.2 с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на наредбата и да проведе
необходимите изследвания, с цел да осигури
съответствието на съоръженията под налягане
с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя
или на неговия упълномощен представител. Това
уведомление включва заключенията от одита
и мотивирано решение относно извършеното
оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената
система по качеството, както и да поддържа тази
система в състояние на пригодност и ефективно
функциониране.
3.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.
Нотифицираният орган оценява предложените
изменения и решава дали изменената система по
качеството ще продължи да отговоря на изискванията по т. 3.2, или се налага ново оценяване.
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Нот ифицирани я т орган съобщава своето
решение на производителя. Това уведомление
включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното
оценяване.
3.6. Всеки нотифициран орган информира
своя нотифициращ орган за издадените или за
оттеглените одобрения на системи по качеството
и периодично или при поискване му предоставя
списък с одобрения на системи по качеството,
които е отказал, спрял е действието им или по
друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на
системи по качеството, които е отказал, спрял
е действието им, оттеглил е или по друг начин
е ограничил, и при поискване – за издадените
одобрения на системи по качеството.
4. Изследване на проекта:
4.1. Производителят подава заявление за изследване на проекта на всяко съоръжение под
налягане, което не е било предмет на предишно
изследване на проекта, до нотифицирания орган
по т. 3.1.
4.2. Заявлението позволява да бъдат разбрани
проектът, производството и действието на съоръжението под налягане и да бъде извършено
оценяване на съответствието с изискванията на
наредбата, приложими към него.
4.2.1. Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговите
име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление
не е подавано до друг нотифициран орган;
в) техническата документация по т. 4.2.2;
г) подкрепящите доказателства за пригодност
на техническия проект; тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи,
по-специално, когато съответните хармонизирани
стандарти не са приложени изцяло; когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват
резултатите от изпитванията, проведени от съответната лаборатория на производителя или от
друга изпитвателна лаборатория от негово име
и на негова отговорност.
4.2.2. Техническата документация позволява
да се оцени съответствието на съоръжението под
налягане с приложимите изисквания и включва
съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно
приложимите изисквания и обхваща дотолкова,
доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта и действието на съоръжението
под налягане. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните
елементи:
а) общо описание на съоръжението под налягане;
б) конструктивни и производствени чертежи
и схеми на компонентите, сглобените единици,
електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за
разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на съоръжението под налягане;
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г) списък на хармонизираните стандарти,
данните за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, приложени изцяло
или частично, и описания на решенията, приети
за изпълнение на съществените изисквания, когато тези хармонизирани стандарти не са приложени; при частично приложени хармонизирани
стандарти техническата документация посочва
частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
4.3. Нотифицираният орган разглежда заявлението и когато проектът отговаря на изискванията
на наредбата, приложими към съоръжението под
налягане, издава на производителя сертификат
за ЕС изследване на проекта. Сертификатът
съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има
такива) за неговата валидност и необходимите
данни за идентификация на одобрения проект.
Сертификатът за ЕС изследване на проекта може
да съдържа едно или повече приложения.
Сертификат ът и приложени ята към него
съдържат цялата необходима информация, за
да може съответствието на произведените съоръжения под налягане да бъде оценено спрямо
изследвания проект и да се даде възможност за
осъществяването на контрол по време на работа
в случаите, когато това е приложимо.
Когато проектът не отговаря на приложимите
изисквания на наредбата, нотифицираният орган
отказва да издаде сертификат за ЕС изследване
на проекта и информира подалия заявлението,
като подробно мотивира отказа си.
4.4. Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически
познания, които промени показват, че одобреният
проект може вече да не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, и преценява
дали такива промени изискват по-нататъшни
проучвания. Когато това е така, нотифицираният
орган информира производителя.
Производителят информира нотифицирания
орган, издал сертификата за ЕС изследване на
проекта, за всички промени на одобрения проект,
които могат да повлияят на съответствието на
съоръжението под налягане със съществените
изисквания или на условията за валидност на
сертификата. Такива промени изискват допълнително одобрение от нотифицирания орган,
издал сертификата за ЕС изследване на проекта,
под формата на допълнение към оригиналния
сертификат за ЕС изследване на проекта.
4.5. Всеки нотифициран орган информира
своя нотифициращ орган за сертификатите за ЕС
изследване на проекта и/или за допълнения към
тях, които е издал или отнел, и периодично или
при поискване предоставя на нотифициращия
орган списък на сертификатите и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял
е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за
ЕС изследване на проекта и/или за допълнения
към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял
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е действието им или по друг начин е ограничил,
а при поискване – и за сертификатите и/или
допълненията към тях, които е издал.
Европейската комисия, държавите членки
и останалите нотифицирани органи могат при
поискване да получат копие от сертификатите за
ЕС изследване на проекта и/или от допълненията
към тях. При поискване Европейската комисия
и държавите членки могат да получат копие от
техническата документация и резултатите от изследванията, проведени от нотифицирания орган.
Но т ифиц и рани я т орган съх ран ява копие
от сертификата за ЕС изследване на проекта,
неговите приложения и допълнения, както и
техническото досие, включващо документацията,
представена от производителя, до изтичане на
валидността на сертификата.
4.6. Производител ят съх ран ява на разположение на компетентните органи копие от
серт ификата за ЕС изследване на п роек та,
неговите приложения и допълнения заедно с
техническата документация в продължение на
10 години след пускането на съоръжението под
налягане на пазара.
5. Надзор на отговорността на нотифицирания орган:
5.1. Целта на надзора е да се гарантира, че
производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по
качеството.
5.2. За целите на оценката производителят
предоставя на нотифицирания орган достъп до
местата на проектиране, производство, проверка,
изпитване и съхраняване и му предоставя цялата
налична информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството, като
резултати от анализи, изчисления, изпитвания
и др.;
в) записите по качеството, посочени в производствената част на системата по качеството,
като доклади от проверки, данни от изпитвания,
данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
5.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят
поддържа и прилага системата по качеството,
и представя на производителя доклад от одита.
Честотата на периодичните одити се определя
така, че на всеки 3 години да се извършва цялостно ново оценяване на системата по качеството.
5.4. Нотифицираният орган може да прави и
внезапни посещения при производителя.
По отношение на съоръженията под налягане
от категории III и IV, посочени в чл. 7, ал. 1,
т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2, буква „а“ и чл. 7, ал. 1, т. 3,
нотифицираният орган, когато прави внезапни
посещения, взема образци на съоръженията под
налягане от производствените помещения или
от складовете, за да извърши или да осигури
извършването на крайното оценяване съгласно
т. 3.2 от приложение № 1. За целта производителят информира нотифицирания орган за
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предвижданата си производствена програма.
Нотифицираният орган прави най-малко две
проверки през първата година от производството.
Необходимостта и честотата на следващите
допълнителни посещения се определят в зависимост от прилаганата от нотифицирания орган
система за посещения с цел контрол. По-специално, в системата за посещения с цел контрол
се отчитат следните фактори:
а) категорията на съоръжението под налягане;
б) резултатите от предишни посещения за
надзор;
в) необходимостта от проследяване на коригиращите действия;
г) специални условия, свързани с одобряването
на системата, когато е приложимо;
д) съществени изменения в организацията,
политиката или методите на производство.
По време на внезапните посещения нотифицираният орган може, ако е необходимо, да
провежда или да организира провеждането на
изпитвания на съоръжения под налягане с цел
да установи дали системата по качеството функционира правилно.
Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а когато са
били проведени изпитвания – и протоколи от
изпитванията.
5.5. Специален надзор на крайното оценяване:
Крайното оценяване съгласно т. 3.2 от приложение № 1 подлежи на засилен надзор чрез
внезапни посещения от нотифицирания орган.
По време на тези посещения той извършва изследвания на съоръженията под налягане.
Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а когато са
били извършени изпитвания – и протоколи от
изпитванията.
6. Маркировка „CE“ и ЕС дек ларация за
съответствие:
6.1. Производителят нанася маркировката
„СЕ“ и на отговорността на нотифицирания орган,
посочен в т. 3.1 – идентификационния му номер
върху всяко отделно съоръжение под налягане,
което отговаря на приложимите изисквания на
наредбата.
6.2. Производител ят съставя писмена ЕС
декларация за съответствие за всеки модел съоръжение под налягане и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение
на 10 години след пускането на съоръжението
под налягане на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела съоръжение под
налягане, за който е съставена, и посочва номера
на сертификата за ЕС изследване на проекта.
Копие от ЕС декларацията за съответствие
се предоставя на компетентните органи при
поискване.
7. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на
10 години след пускането на съоръжението под
налягане на пазара:
а) док у ментаци ята относно системата по
качеството по т. 3.1;
б) информацията за одобрените изменения
по т. 3.5;
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в) решенията и докладите на нотифицирания
орган по т. 3.3, 3.5, 5.3 и 5.4.
8. Упълномощен представител:
Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по т. 4.1 и 4.2
и да изпълнява задълженията по т. 3.1, 3.5, 4.4,
4.6, 6 и 7 от негово име и на негова отговорност,
при условие че са посочени в пълномощното.

Приложение № 4
към чл. 17, ал. 3
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
(№ ХХХХ)*
1. Съоръжение под налягане или функционална група (номер на продукта, тип, партиден
или сериен номер): ................................................
2. Наименование и адрес на производителя и
когато е приложимо, на неговия упълномощен
представител: ..........................................................
3. Настоящата декларация за съответствие
е издадена на отговорността на производителя.
4. Предмет на декларацията (идентификация
на съоръжението под налягане или функционалната група, позволяваща проследяването му;
това може да включва изображение, когато е
необходимо, за идентифициране на съоръжението под налягане или функционалната група):
...................................................................................
а) описание на съоръжението под налягане
или функционалната група;
б) приложените процедури за оценяване на
съответствието;
в) за фу нк циона лна г ру па – описание на
съоръженията под налягане, от които тя се
състои, и приложените процедури за оценяване
на съответствието.
5. Предметът на декларацията, описан погоре, отговаря на съответното законодателство
на Европейския съюз за хармонизация: ............
6. Позоваване на използваните хармонизирани
стандарти или позоваване на други технически
спецификации, по отношение на които се декларира съответствие: ................................................
7. Когато е приложимо, име, адрес и номер
на нотифицирания орган, който е извършил
оценяването на съответствието, и номер на
издадения сертификат, както и позоваване на
сертификата за ЕС изследване на типа – изследване на типа произведен продукт, сертификата за ЕС изследване на типа – изследване на
проекта на типа, сертификата за ЕС изследване
на проекта или сертификата за съответствие:
...................................................................................
8. Допълнителна информация: .......................
...................................................................................
Подписано за и от името на: ...............................
(място и дата на издаване): ..................................
(име, длъжност) (подпис): ......................................
(когато е приложимо – данни за лицето, упълномощено да подпише пораждащата задължителни
правни последици декларация от името на производителя или на неговия упълномощен представител)
*Забележка. Производителят не е задължен да номерира ЕС декларацията за съответствие.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
ОТ 21 АПРИЛ 2016 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за осъществяване на дейностите, свързани с
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия, и контрола над тях
в Държавна агенция „Национална сигурност“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен ед и нс т в ен. Приема Нар ед ба з а
условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите,
взривни те вещест ва и пи ротех ни ческ и те
изделия, и контрола над тях в Държавна
агенция „Национална сигурност“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите
изделия, и контрола над тях в Държавна
агенция „Национална сигурност“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за осъществяване на дейностите,
свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
(ОБВВПИ), и контролът над тях в Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).
Чл. 2. В Държавна агенция „Национална
сигурност“ се осъществяват следните дейности с ОБВВПИ:
1. придобиване, съхранение и отчет на
ОБВВПИ;
2. транспортиране с автомобилен транспорт и пренасяне на ОБВВПИ;
3. извършване на технически прегледи;
4. контрол върху дейностите с ОБВВПИ.
Г л а в а

в т о р а

ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОТЧЕТ
НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Раздел I
Придобиване на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия
Чл. 3. (1) Държавна агенция „Национална
сигурност“ придобива ОБВВПИ чрез закупуване при условията и по реда на Закона за
обществените поръчки и подзаконовите актове
по прилагането му.
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(2) Държавна агенция „Национална сигурност“ придобива ОБВВПИ:
1. чрез закупуване от лица, притежаващи
разрешения за производство или търговия,
издадени при условията и по реда на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);
2. от внос и/или трансфер от търговски
дружества, притежаващи лиценз за извършване на износ, внос и трансфер на оръжия,
издаден при условията и по реда на Закона за
експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба и правилника за прилагането му.
(3) При закупуване от внос на ОБВВПИ за
нуждите на ДАНС на продавача по сделката
се издава сертификат за краен потребител.
Чл. 4. (1) При предаване на ОБВВПИ на
ДАНС страните по договора изготвят предавателно-приемателен протокол, в който се
вписват:
1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера и/или уникалната маркировка
на оръжията;
2. калибърът, видът, количествата и производствените данни и/или уникалната маркировка на боеприпасите (БП);
3. видът, количествата и производствените
данни на взривните вещества (ВВ) и пиротехническите изделия.
(2) Протоколът по ал. 1 е основание за
издаване на док у мент за зачисл яване на
ОБВВПИ в ДАНС, а за продавача – за снемането им от отчет.
Чл. 5. Държавна агенция „Национална сигурност“ придобива ОБВВПИ при условията
и по реда, определени и в други закони.
Раздел II
Съхранение и отчет на оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия
Чл. 6. Съхранението на ОБВВПИ е дейност,
осъществявана с цел недопускане на нерегламентиран достъп до тях и поддържането им в
готовност за използване по предназначение.
Чл. 7. В зависимост от периодичността на
използване на оръжието неговото съхранение
се определя като:
1. ежедневно – когато оръжията не се използват ежедневно;
2. краткосрочно – когато оръжията не се
използват за срок от един месец до една година;
3. дългосрочно – когато оръжията не се
използват за срок, по-дълъг от една година.
Чл. 8. (1) Придобитите от ДАНС ОБВВПИ
се съхраняват и водят на отчет за текущо
доволствие.
(2) Допустимото максимално количество
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от различните условни групи,
съхранявани в една сграда (склад), както и
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изискванията за съвместното им съхранение
и транспортиране са посочени в таблицата в
приложение № 1.
Чл. 9. Изискванията към сградите за съхранение на ОБВВПИ по отношение на проектирането, изграждането, реконструкцията
и преустройството им се определят съгласно
Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 10. (1) Общите изисквания за съхранение на ОБВВПИ в сградите (складовете) са:
1. в случаите по чл. 7, т. 1 оръжията и
полагащите им се бойни припаси се съхраняват в специално оборудвани помещения
(дежурни стаи);
2. оръжията в случаите по чл. 7, т. 2 и 3,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се съхраняват в сгради
(складове), обособени в складови бази;
3. оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия трябва
да са в здрава опаковка, пломбирани или
запечатани, поставени с надписите (производствените данни) и ключалките, обърнати
към проходите;
4. между наредените в една фигура оръжия
и боеприпаси от две и повече номенклатури
се оставят разстояния най-малко 10 см; разположеният най-отдолу сандък се поставя
на разстояние от 12 до 18 см от пода върху
дървени накладки или палети;
5. на всеки стелаж или фигура се поставя етикет с наименованието (вид, калибър),
кол и чес т во т о и п роизводс т вени т е да нни
(за боеприпасите); най-отгоре на фигурата
се поставят непълните сандъци с надпис
„НЕПЪЛЕН“ и се посочват видът и количеството на ОБВВПИ в него;
6. в сградите (складовете) ОБВВПИ се
подреждат така, че да се използва най-добре
площта на склада, да се запази естественото
осветление, да се осигурят добра вентилация
и възможност за бързо изнасяне;
7. за нормална работа с ОБВВПИ, за наблюдение (проверка) и за създаване на условия
за използване на средства за механизация в
сградите (складовете) се оставят следните
проходи:
а) работен – срещу всяка врата с широчина
1,50 м – по средата на сградата (склада) или
по протежение на едната от стените; при съхранение на ОБВВПИ в сандъци с широчина,
по-голяма от 1 м, широчината на прохода
може да се увеличи до 3 м;
б) за наблюдение и преглед – между стените и фигурите с ОБВВПИ – с широчина от
0,6 до 0,8 м;
8. боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, забранени за използване по предназначение (бойно използване),
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но неопасни за съхранение, се съхраняват на
отделни фигури, на които се поставя надпис
„ЗАБРАНЕНИ!“;
9. боеприпасите в заводска (щатна) опаковка се подреждат в сградите (складовете) на
височина, определена за всеки вид боеприпас,
съгласно приложение № 2;
10. сградите (складовете) за съхранение на
ОБВВПИ се поставят под денонощна въоръжена охрана, като конструкцията им не трябва
да позволява нерегламентиран достъп в тях;
11. подът трябва да е изграден от твърда
настилка (бетон, асфалтобетон, др.), да бъде
безискров и антистатичен и да издържа натоварване най-малко 4 t/m 2;
12. пред фронта на сградите (складовете)
по цялата им дължина се построява бетонна
или асфалтобетонна площадка с широчина
най-малко 8 м и с товароносимост най-малко
4 t/m 2 , която да бъде по-ниска от нивото на
сградата (склада) и с наклон от 3° до 5° за
осигуряване нормално оттичане на дъждовната вода и нормална работа със средствата за
механизация при товаро-разтоварни работи;
13. пред фронта на сградите (складовете)
се изграждат рампи със следните размери:
а) дължина – дължината на склада;
б) широчина – от 1,50 до 2,00 м;
в) височина – от 1,20 до 1,40 м;
14. непосредствено около сградата (склада)
се разполага тротоар от базалтови плочки
или от бетон с широчина от 0,80 до 1,00 м
и с наклон към отводнителната канавка 10°;
15. водата от канавките и улуците се извежда
по водосточни тръби в общата отводнителна
мрежа на района;
16. прозорците на всички помещения се
разполагат на 3 м от пода и се осигуряват с
метални решетки с размери, непозволяващи
изваж дането на ОБВВПИ, съхранявани в
помещението;
17. стъклата на прозорците на взривоопасните помещения, които се огряват от слънцето,
се проектират със слънцезащита или допълнително се поставя подходяща такава с цел
недопускане попадането на преки слънчеви
лъчи върху ОБВВПИ.
(2) В случаите, нерегламентирани в Закона
за устройство на територията и в подзаконовите актове по прилагането му, минималните
взриво- и пожаробезопасни разстояния (R) (в
метри) от сградите (складовете) за съхранение на ОБВВПИ от населени места, селищни
образувания, отделни сгради и съоръжения и
транспортни средства се определят съгласно
Методиката за определяне на безопасните
разстояния при взрив – приложение № 3.
Чл. 11. (1) При съхранение на ОБВВПИ
сградите (складовете) се осигуряват със сигнално-охранителна и пожароизвестителна
техника и система за физическа охрана.
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(2) След приключване на работа вратите на
сградата (склада) се заключват и запечатват
единствено от материалноотговорното лице, на
което се числят ОБВВПИ (завеждащ склада).
(3) По изключение, с разрешение на прекия началник на лицето по ал. 2, сградата
(складът) може да бъде отворена от комисия,
назначена от ръководителя на структурата в
ДАНС. Комисията съставя протокол, в който
се посочват причината за отварянето, работата,
която е извършена, ОБВВПИ или имущество,
които са взети или оставени, номер, количество и категория на ОБВВПИ. Номерът на
протокола се вписва в книгата за посещение и
работа в сградата (склада). Сградата (складът)
се запечатва с печат, чийто номер се вписва
в протокола.
(4) При отваряне на сградата (склада) от
лицето по ал. 2 или от комисията по ал. 3 се
проверяват:
1. съответствието и състоянието на печатите;
2. заключването;
3. състоянието на вратите и прозорците;
4. цялостното състояние на сградата (склада).
(5) При констатиране на повреди при отваряне на сградата (склада) лицето по ал. 2
незабавно уведомява прекия си началник. В
този случай проверка на фактическата наличност на ОБВВПИ се извършва от комисия,
назначена от ръководителя на структурата в
ДАНС.
(6) На лицата по ал. 2 се провежда обучение
за безопасна работа с ОБВВПИ, а на лицата,
работещи в сградата (склада), се провежда
ежедневен инструктаж.
Чл. 12. Територията, на която се разполагат сградите (складовете) за съхранение на
ОБВВПИ, трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да има суха и отцедлива почва;
2. да не е в зоната на поройни, заливни,
подпочвени и други води;
3. да е в оврази и скатове, осигуряващи
естествена защита и маскировка;
4. площта да осигурява цялостно разполагане на достатъчен брой сгради (хранилища)
за съхранение на ОБВВПИ в зависимост от
характера и обема на съхраняваните ОБВВПИ;
5. да позволява изграждане на вкопан или
обвалован тип взривоопасни сгради и съоръжения;
6. да създава условия за развиване на необходимата пътна мрежа и за нейното свързване
с националната пътна и железопътна мрежа
и с енергосистемите;
7. да позволява осигуряването с необходимото количество вода за питейни, производствени и противопожарни нужди;
8. да е пожаробезопасна и да не е застрашена от възникване на пожар от разположени
в близост до нея обекти и растителност;
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9. да не преминават през нея продуктопроводи, в т. ч. газопроводи (открити и подземни),
електропроводи за високо напрежение, водопроводи и други комуникационни съоръжения;
10. да позволява организирането на надеждна охрана и противопожарна защита;
11. територията на 5 м от сградата (склада)
да се поддържа винаги почистена от растителност и други материали.
Чл. 13. (1) Зачислените на служителите
на ДАНС огнестрелни оръжия и боеприпаси
се съхраняват в метални каси в служебните
им помещения или в специално оборудвани
помещения, намиращи се под контрола на
съответните длъжностни лица. Огнестрелните
оръжия се съхраняват без боеприпас в цевта
и без поставен пълнител (лента) със спуснати
части на ударно-спускателния механизъм и
поставени „на предпазител“.
(2) Служителите на ДАНС могат да съхраняват зачисленото им огнестрелно оръжие
(пистолет, револвер) и зачислените им боеприпаси за тях в домовете си в периода между два
работни дни или две дежурства. В тези случаи
зачисленото огнестрелно оръжие задължително се съхранява без патрон в патронника
и без да е заредено с патрони, в неподвижно
закрепени метални каси (шкафове), снабдени
със секретно заключващи се устройства.
(3) При ползване на законоустановен отпуск
или при пътуване извън страната, когато не са
налице необходимите условия за съхранение
и опазване на служебното оръжие и боеприпаси по ал. 1 и 2, те се предават за временно
съхранение на длъжностното лице, което го
е зачислило на служителя.
(4) При изгубване или противозаконно отнемане на зачислените служебно оръжие и/или
боеприпаси служителят незабавно уведомява
директора на дирекцията (началника на самостоятелен териториален отдел), в която служи,
и оперативния дежурен на ДАНС. В срок три
работни дни след настъпил инцидент по време
на носене или съхраняване на служебното
оръжие и боеприпаси служителят уведомява и
писмено директора на дирекцията (началника
на самостоятелен териториален отдел) чрез
непосредствения си началник.
(5) Незабавно след узнаване за смърт на
служител, на когото са зачислени огнестрелно
оръжие и боеприпаси, директорът на дирекцията (началникът на самостоятелен териториален
отдел), в която служи, уведомява писмено директора на специализирана дирекция „Сигурност на ДАНС“ и предприема необходимите
мерки за получаване на служебното оръжие
и боеприпасите.
Чл. 14. Отчетът и отчетността на ОБВВПИ
в ДАНС са организирани съгласно изискванията на документите, определящи отчета и
отчетността на активите в ДАНС.
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Г л а в а

т р е т а

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА
И ПИРОТЕХНИЧЕСК ИТЕ ИЗДЕЛИ Я С
АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ. ПРЕНАСЯНЕ
НА ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 15. Транспортиране на ОБВВПИ включва превоза им от едно място до друго и
свързаните с това дейности, като опаковане,
маркиране, престой, времето за престой при
товарене и разтоварване на транспортните
средства и охраната им.
Чл. 16. (1) С автомобилен транспорт се
транспортират:
1. взривни вещества и пиротехнически
изделия;
2. оръжия;
3. бойни припаси:
а) бойни и халосни патрони;
б) бойни и инертни гранатохвъргачни
изстрели;
в) изделия, снарядени с взривно вещество
и метателен заряд;
г) взриватели и запалки;
д) пиропатрони и взривателни устройства;
е) капсул-детонатори и електродетонатори;
ж) огнепроводен и детониращ шнур;
з) осветителни и сигнални реактивни патрони и ракети;
и) артилерийски гръмове и димки;
к) други, неуказани конкретно.
(2) Изделията по ал. 1, т. 1 и 3 се транспортират съобразно изискванията за съвместимост
съгласно приложение № 1.
Чл. 17. (1) При транспортиране на ОБВВПИ
се осигурява въоръжена охрана.
(2) Ох раната на т ранспор т и ранет о на
ОБВВПИ се извършва от структурните звена
на ДАНС, транспортиращи ОБВВПИ, и при
необходимост от усилване на охраната – във
взаимодействие със специализирана дирекция
„Сигурност на ДАНС“.
(3) При усилване охраната се разполага в
съпровождащ автомобил, който се движи след
превозните средства с ОБВВПИ.
(4) Автомобилите, които съпровождат и с
които се транспортират ОБВВПИ, могат да
ползват специален режим на движение по
реда на Закона за движението по пътищата.
(5) Служителите на ДАНС, осъществяващи
транспортиране на ОБВВПИ, се инструктират
за безопасна работа с тях и за мерките за безопасни и здравословни условия на труд и по
осигуряването на пожарна безопасност, както и
за работа с наличните противопожарни уреди.
Чл. 18. (1) Дейностите по товаренето или
разтоварването на ОБВВПИ се извършват на
охранявани пунктове. В района на пунктовете
не се допускат лица, които не осъществяват
дейност по транспортирането.
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(2) При работа на открито през нощта
пунктовете по ал. 1 трябва да бъдат осветени.
Подвижните електроагрегати на осветителната система се разполагат на разстояние не
по-близо от 25 м от пунктовете по ал. 1, а
осветителните тела – на разстояние не поблизо от 5 м от ОБВВПИ.
(3) Не се допуска осветителните тела да се
разполагат над ОБВВПИ.
(4) При транспортиране на ОБВВПИ не се
допуска превишаване на товароподемността
на съответния вид превозно средство.
Чл. 19. (1) Всички дейности по товарене
или разтоварване на ОБВВПИ се извършват с
технически изправни и обезопасени средства
за механизация (ролгани, верижни транспортьори, повдигачи, ръчни колички, електрокари, високоповдигачи, мотокари и др.), а при
невъзможност – ръчно.
(2) Служителите, работещи с подвижните
средства за механизация при товарене или разтоварване на ОБВВПИ, трябва да притежават
свидетелство за правоуправление на електро- и
мотокари, електроповдигачи и друга техника.
(3) При ръчно товарене или разтоварване
на ОБВВПИ се спазват следните изисквания:
1. служителите да бъдат инструктирани
за мерките за безопасност при товарене или
разтоварване на ОБВВПИ от компетентно
длъжностно лице;
2. теглото на ОБВВПИ заедно с опаковката
на товарените или разтоварваните от един
служител не трябва да превишава:
а) за боеприпасите – 40 кг;
б) за негодните боеприпаси, показали неудовлетворителни характеристики при изпитване
и забранени за стрелба, взривни вещества и
пиротехнически изделия – 20 кг;
в) за средствата за взривяване – 10 кг;
3. не се допуска пренасяне на боеприпаси,
средства за взривяване и пиротехнически
изделия в неизправна или отворена опаковка.
Чл. 20. (1) При транспортиране опаковките
с ОБВВПИ се нареждат плътно една до друга
и се укрепват с цел недопускане на падане,
разместване и удряне, като товарът се разпределя равномерно в превозното средство.
(2) Боеприпасите се товарят в превозните
средства така, че надлъжната ос на изстрелите
(снарядите) да е перпендикулярна на посоката
на движение.
Чл. 21. Не се допуска наличието на открит
огън на разстояние, по-малко от 100 м от
мястото на товарене на ОБВВПИ в превозните средства.
Чл. 22. (1) Пренасяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях с обществен транспорт
се разрешава единствено в случаите, когато
служители пътуват и носят зачисленото им
служебно оръжие (пистолет или револвер),
ако това не противоречи на закон.
(2) Служителите по ал. 1 пренасят зачисленото им оръжие незаредено (без патрон в
цевта), поставено на предпазител.
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(3) Не се допуска пренасяне на ОБВВПИ във
вид на пощенски колетни пратки по всички
видове транспорт.
Раздел II
Транспортиране на оръж ия, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
с автомобилен транспорт
Чл. 23. (1) Превозните средства, определени
за транспортиране на ОБВВПИ, трябва да бъдат осигурени с искроуловители и със защита
от статично електричество. На превозните
средства отпред и отзад се поставя неутрална
оранжева табела с размер 40 х 30 см, с черен
кант по краищата с широчина 15 мм.
(2) Преди започване на транспортирането
водачите на автомобилите трябва да бъдат
инструктирани от компетентно длъжностно
лице за спазването на правилата за транспортиране на ОБВВПИ по наредбата.
Чл. 24. За транспортиране на ОБВВПИ се
използват само технически изправни и закрити
превозни средства, оборудвани с проверени,
годни, пломбирани противопожарни уреди,
както следва:
1. два пожарогасителя (от 2 кг и от 6 кг) с
прахообразно вещество;
2. при монтиран неподвижен пожарогасител
в автомобила – само един от 6 кг;
3. при автомобили с товароносимост под
3,5 т – два пожарогасителя от по 2 кг;
4. два светлоотразителни конуса или триъгълника;
5. ръчно фенерче без метален корпус за
всеки участник в транспортирането.
Чл. 25. При транспортиране на ОБВВПИ с
автомобилен транспорт не се допуска:
1. зареждане на натовареното превозно
средство с гориво или преливане на гориво
от резервоара на едно превозно средство в
резервоара на друго превозно средство;
2. подгряване на двигателите с открит огън;
3. ед н о в р е м е н н о т р а н с п о р т и р а н е н а
ОБВВПИ и на запалителни течности (бензин,
газьол и др.);
4. пушене в превозните средства и на разстояние, по-малко от 25 м от тях;
5. транспортиране на взривни вещества или
боеприпаси в ремаркета;
6. спиране на отделни превозни средства
или колони от тях, натоварени с ОБВВПИ,
в населени места и наклонени участъци от
пътя, както и престой на пътното платно,
освен в случаите на внезапна авария, като в
тези случаи се вземат всички мерки срещу
самоволно потегляне на превозното средство;
не се извършват действия по отстраняване на
аварията до приключване на претоварването и
извозването на товара от мястото на аварията;
7. транспортиране на ОБВВПИ при лоши
метеорологични и пътни условия (силни гръмотевици и бури, хлъзгав път, гъста мъгла и
др.); при внезапно настъпили такива условия
отговорното за транспортирането лице взема
необходимите мерки за обезопасяване на товара;
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8. превозване на хора в каросерията на
превозните средства или допускане в близост
до тях на други лица при спиране и почивка
освен охраната;
9. най-горни ят ред на натоварените в
превозните средства опаковки (сандъци) с
ОБВВПИ да надвишава борда на каросерията
с повече от една трета от размера на опаковката (сандъците).
Чл. 26. Дистанцията между отделните превозни средства, транспортиращи ОБВВПИ, не
трябва да бъде по-малка от 100 м, а скоростта
на движение – не по-голяма от 50 км/час извън населено място, до 40 км/час в населено
място и до 70 км/час по автомагистрала.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТЕХНИЧЕСК И ПРЕГЛЕДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ГОДНОСТ И ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ Н А ОРЪЖИЯ, БОЕПРИП АСИ,
ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 27. Държавните служители, на които
е зачислено служебно оръжие, носят пряка
отговорност за неговото техническо състояние,
експлоатация и годност за използване.
Чл. 28. (1) За състоянието на ОБВВПИ,
съхраняващи се в складовете на ДАНС, пряка
отговорност носят съответните материалноотговорни лица.
(2) Материалноотговорните лица, съхраняващи ОБВВПИ в складовете на ДАНС, зачисляват само технически изправно, проверено
и обслужено огнестрелно оръжие.
Чл. 29. (1) Ежегодно комисия, назначена
със заповед на председателя на ДАНС или
оправомощен от него заместник-председател,
извършва проверка на състоянието и отчета на
оръжието и боеприпасите и изготвя протокол.
(2) В протокола по ал. 1 се вписват калибърът, видът, марката, моделът и фабричният
номер и/или уникалната маркировка на провереното и обслужено огнестрелно оръжие.
Чл. 30. Технически прегледи за техническа годност на ОБВВПИ на ДАНС могат да
се извършват от специализирани органи на
ведомства и дружества, с които ДАНС има
сключен договор.
Г л а в а

п е т а

РЕМОНТ НА ОРЪЖИЯ
Чл. 31. (1) В ДАНС оръжието се планира за
ремонт съгласно установените междуремонтни
срокове в периода на експлоатация.
(2) В зависимост от степента на износване,
характера на неизправностите и установените
междуремонтни срокове на експлоатация ремонтът на огнестрелните оръжия бива текущ,
среден и основен.
Чл. 32. (1) Текущият ремонт на огнестрелни
оръжия е непланов ремонт, минимален по
обем, след извършването на който се осигурява
нормална работа на огнестрелните оръжия до
поредния планов ремонт.
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(2) При текущия ремонт се регулират или
заменят неизправни части и се извършва проверка и регулировка на отделни механизми и
на оръжието като цяло. Ремонтът се извършва
от ремонтните работилници на ведомства и
дружества, с които ДАНС има сключен договор.
(3) Неизправности, за отстраняването на
които е необходим текущ ремонт, както и
нарушаване на антикорозионното покритие не
са основание за преминаване на огнестрелните
оръжия в по-ниска категория.
Чл. 33. (1) Средният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който се
възстановяват тактико-техническите им характеристики.
(2) Ремонтът по ал. 1 се извършва в производствено-ремонтни бази на ведомства
и дружества, с които ДАНС има сключен
договор, или след възлагане на обществена
поръчка при условията и по реда на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
актове по прилагането му.
Чл. 34. Основният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който се
възстановяват тактико-техническите характеристики и техническите ресурси на всички
съставни части на огнестрелните оръжия. Той
се извършва след възлагане на обществена
поръчка при условията и по реда на Закона
за обществените поръчки или подзаконовите
актове по прилагането му.
Чл. 35. Разснарядяването, унищожаването и
утилизацията на боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия, невзривили се при
учебно-бойни стрелби, се извършва по реда на
Закона за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия.
Г л а в а

ш е с т а

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 36. Ръководителите на основни структурни звена на ДАНС чрез началниците на
отдели и сектори осъществяват пряк контрол
по извършването на дейностите с ОБВВПИ в
подчинените им структурни звена.
Чл. 37. При необходимост председателят
на ДАНС или оправомощен от него заместник-председател може със заповед да назначи
комисия, която да осъществи контрол по отношение на дейностите с ОБВВПИ във всички
структурни звена на ДАНС.
Чл. 38. В заповедта по чл. 37 се посочват
задачите, срокът и длъжностните лица, които да осъществят контрола върху дейности
с ОБВВПИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия с изтекъл срок на годност“
са бойни, халосни и инженерни припаси,
взривни вещества и пиротехнически средства,
на които е изтекъл срокът на годност, през
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който са годни за дългосрочно безопасно
съхраняване и готови за бойно използване по
предназначение.
2. „Щатна опаковка“ е специално проектирана и произведена опаковка за съхраняване
и транспортиране на дадена номенклатура
ОБВВПИ.
3. „Опасни за бойно използване и дългосрочно съхраняване“ са невзривили се стреляни
боеприпаси, гранати и реактивни снаряди;
били под въздействие на взрив, пожар или
авария, паднали от височина над 3 м в опаковка и под 1 м без опаковка, с видими следи
от удар по корпуса и взривателя; гранати с
поставени в тях запалки; взривни вещества с
поставени капсул-детонатори или видимо изменени поради настъпили механични повреди
и физико-химични изменения.
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4. „Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, забранени за стрелба“
са тези, които при проведени полигонни и/
или лабораторни изпитания с тях са показали
резултати, неотговарящи на изискванията на
техническата документация.
5. „Фронт“ на сградите (складовете) е страната на сградите (складовете), определена за
извършване на товаро-разтоварни дейности.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 2,
ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44
и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53
и 98 от 2014 г. и бр. 14, 56, 79 и 95 от 2015 г.).
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 2 и чл. 16, ал. 2

ТАБЛИЦА
за разпределение на боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и изисквания
към съвместното им транспортиране и съхраняване в едно помещение
№
по
ред

Наименование на взривните
вещества и боеприпасите

Допустимо ко- Поредни номера на БП и ВВ, допустими за
личество в едно
съвместно
съвместно
помещение
съхраняване
транспортиране

1.

Димен барут в чист вид и изделия
от него (огнепроводен шнур)

100 t

1; 5

1; 2; 5

2.

Бездимни барути, заряди от тях,
стартови, реактивни двигатели (с
различно предназначение, в щатна
опаковка)

100 t

2; 5

2; 5

3.

Пиротехнически състави и изделия
със запалителен, димен, звуков,
сълзотвор ен и светлинен ефект

50 t1

3; 5

3; 5

4.

Бризантни ВВ в чист вид и техните
сплави и смеси и във взривателни
изделия, противотанкови мини без
взриватели, подривни заряди, детониращи шнурове

150 t

2; 4; 5

2; 4; 5; 8

5.

Патрони за всички видове стрелково оръжие

150 t

2; 5; 7; 8

2; 5; 7; 8

6.

Капсул-детонатори, електродетонатори, взриватели и запалки за ръчни
гранати и (противотанкови) мини,
детониращи шнурове

2 000 000 бр.

3; 5; 6

3; 5; 6

7.

Окончателно и неокончателно снарядени фугасни, осколочно-фугасни,
бронебойни изстрели, снаряди, мини
и гранати за всички видове артилерийски оръжия, минохвъргачки,
челни части за реактивни снаряди и
ръчни гранати с комплект запалки

150 t2

2; 4; 5; 7; 8

2; 4; 5; 7; 8

8.

Кумулативни, управляеми и неуправляеми реактивни снаряди,
изстрели и противотанкови гранати

120 t

2; 4; 8; 5

2; 4; 8; 5

1
Преизчислено количество в пиротехническа смес, равно на сумата от количеството пиротехническа
смес плюс удвоеното количество бризантно взривно вещество.
2
Преизчислено към количество взривно вещество тротил (бризантно и метателно ВВ).
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Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1, т. 9
ТАБЛИЦА
за допустимите височини за нареждане на боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия в заводска (щатна) опаковка
в складови помещения (в метри)
№
по
ред

Наименование на боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия

Допустима
височина
(в метри)

1.

Артилерийски, минохвъргачни
и гранатохвъргачни изстрели,
челни и бойни части, снаряди и мини в неокончателно
снаря ден ви д с ка либър до
200 мм включително, освен
кумулативните

3,00

2.

Кумулативни изстрели, снаряди и челни части в неокончателно и окончателно снаряден
ви д, у правл яеми реак тивни
снаряди, кумулативни гранати
за леки и тежки гранатохвъргачки в окончателно снаряден
вид; ръчни гранати със запалки
в сандъците

2,00

Ръчни г ранати без запа лк и
в сандъците, гранати за гран ат ох в ърг ач к и б е з к а пс у лдетонатори, пиротехнически
средства, патрони за стрелково
оръжие

3,00

Взриватели, запалки, средства
за възпламеняване (капсулни
втулки, запалки за ръчни гранати, пиропатрони, електрозапалки и други)

2,00

Взривни вещества, допълнителни детонатори, разривни
заряди, детониращ и огнепроводен шнур в щатна опаковка

2,00

Детонатори, капсул-детонатори и електродетонатори

1,50

3.

4.

5.

6.

ВЕСТНИК
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Активното взривно вещество за боеприпасите
се определя като сума на разривния заряд и 50
на сто от метателния заряд.
Коефициентите за привеждането на различните видове взривни вещества и барути към
тротила са:
– тротил – 1,0;
– хексоген – 1,8 – 2,0;
– аматол – 0,7 – 0,8;
– тетрил – 1,1 – 1,2;
– тен – 1,8 – 2,0;
– октоген – 1,8 – 2,0;
– пикринова киселина – 1,1 – 1,2;
– барут – 0,4 – 0,5.
K е коефициент, който отчита очакваните
повреди и зависи от характера на поражението (разрушението) на обекта, от условията на
разположението на заряда (ВВ) и от характера
на терена и местността между взрива и обекта.
Коефициентът К се определя експериментално и неговите значения за различните видове
разрушения са дадени в следващата таблица.
Значение на коефициента К при открито
разположение на боеприпасите и ВВ:
№ Характеристика на поражението
по
(разрушението) на обектите
ред
(съоръженията)
1.

Пъ л на л и пс а на повр ед и по
ост ък л яването на сг ра дите и
транспортните средства (автобуси, влакове, кораби)

50 – 80

2.

Случайно повреждане на остъкляването на сградите и транспор т ни т е средст ва (авт обуси,
влакове, кораби)

10 – 15

3.

Пълно разрушаване на остъкляването на сградите и повреждане
на рамките на прозорците, вратите, леките прегради и покривите

5 – 8

4.

Пълно повреждане на остъкляването на транспортните средства
(автобуси, влакове, кораби)

3 – 4

5.

Лек и повреди на възд у шните
е лек т р оп р ов од и (ог ъ в а не н а 25 – 30
стълбове)

6.

Разрушаване на бараки, навеси,
вътрешни преградни стени на
сградите, рамките на вратите
и прозорците и керемидените
покриви

7.

Разру шаване на пол у масивни
к а мен н и, т у х лен и и д ървен и
постройки, обръщане на транс1,5 – 2,0
пор т ни т е средст ва (авт обуси,
влакове, кораби) и скъсване на
въздушни електропроводи

8.

Разрушаване на масивни тухлени
постройки и предаване на дето- 0,8 – 1,0
нация по влияние

9.

Разру шаване на масивни по стройки със стоманобетонна и 0,3 – 0,5
бетонна конструкция

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 2
МЕТОДИКА
за определяне на безопасните разстояния при
взрив (в метри)
Разстоянието, на което възникващите при
взрив взривна и въздушна ударна вълна загубват
способността си да нанасят поражение с определена интензивност на разположените около него
обекти и съоръжения, се определя по формулата:
R = K √ Q,
а за съхранявани количества ВВ до 10 t и за
капсул-детонатори и електродетонатори, преизчислени към количество ВВ – по формулата:
R = K √3 Q,
където:
R е безопасното разстояние в метри;
Q е масата на активното ВВ, приравнена към
тротила, в килограми.

К

2 – 3
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При определяне на безопасното разстояние
трябва да се отчитат също и местните условия – най-вече характерът и релефът на местността между склада (взрива) и застрашения
обект. Разпространението на взривната и въздушната ударна вълна при определени условия
на взрива може да има насочено действие и
там разстоянието на разрушаващото действие
е 1,5 – 2 пъти по-голямо или по-малко. Ако
между склада (взрива) и застрашения обект има
преграда (гъста гора, хълм, здрава стена, земен
вал) или складът е вкопан в земята, безопасното
разстояние, изчислено по формулата, се намалява 1,5 – 2 пъти, а при наличие на просека
на гора и дефиле се увеличава 1,5 – 2 пъти. В
направление на необвалованата страна на склада
действието на взривната и въздушната ударна
вълна е 1,5 – 2 пъти по-голямо. Това изисква
складовете да са четиристранно обваловани или
вкопани. Необвалованата страна на складовете
не трябва да е насочена към стопанските и
битовите сгради на склада (базата) или към
други складове и обекти.
Стойностите на коефициента К са за открито
разположени ВВ и боеприпаси или под навеси
и в бараки. При разполагането им при други
условия разстоянието, определено по формулата,
се намалява, както следва:
– при необваловани полумасивни складове – с 1,1 – 1,2;
– при необваловани масивни тухлени складове – с 1,2 – 1,3;
– при необваловани стоманобетонни складове – с 1,3 – 1,4;
– при обваловани полумасивни и масивни
складове – с 1,5 – 1,7;
– при вкопани в земята полумасивни и масивни складове – с 1,8 – 2,0;
– при котловини и ниши – с 1,8 – 1,9;
– п ри на дземни обва ловани п лоща дк и и
навеси – с 1,4 – 1,5.
Безопасното разстояние до разположените
около склада (базата) обекти зависи от възможното прелитане на снаряди, мини и осколки при
евентуален взрив. Тези разстояния са дадени в
следната таблица:
Калибър на артилерийските снаряди и мини
(в милиметри)

Възможна далечина
на разлитане на
осколките
(в метри)

37 – 76

до 500

3284

76 – 105

до 700

105 – 150

до 1000

150 – 200

до 1200

200 – 300

до 1500

300 – 400

до 1500

над 400

до 1500
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
ОТ 21 АПРИЛ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 14 490 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
за дейности по ограничаване и ликвидиране
на заболяването „заразен нодуларен дерматит“,
повишаване на епизоотичната готовност в цялата страна и за изплащане на обезщетения на
собственици на животни по реда на чл. 141 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2016 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Безопасност по хранителната
верига“ по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 април 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3285
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
ОТ 21 АПРИЛ 2016 Г.
за одобряване на допълнителни бюджетни
разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2016 г. в размер 300 000 лв. за реализиране
на дейности по програма „Глобални библиотеки – България“, изпълнявана от фондация
„Глобални библиотеки – България“ с подкрепата на фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на
българския книжен сектор, библиотеки и
читалища“ по бюджета на Министерството
на културата за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 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 налагащите се 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 за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 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
3286
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МЕМОРАНДУМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ –

договорености меж ду държавите членки,
участващи в програмата за сътрудничество
„ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 11 февруари 2016 г. – ДВ,
бр. 16 от 2016 г. В сила за Република България
от 28 март 2016 г.)
§ 1: Цел и обхват
Настоящият Меморандум урежда необходимите разпоредби и договорености за успешното стартиране и изпълнение на Програмата
„ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ през
целия програмен период 2014 – 2020 г.
§ 2: Основни разпоредби за изпълнението
2.1. Определяне на основните структури за
изпълнение на програмата
Управляващ орган (УО)
УО е органът, отговорен за изпълнението
на програмата.
1. Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния
действа като Управляващ орган (УО) и изпълнява функциите на Управляващ орган и
Сертифициращ орган (СО) съгласно чл. 123,
парагарафи 3, 125 и 126 от Регламент (EC)
№ 1303/2013 и чл. 23, параграф 1 от Регламент (EC) № 1299/2013 относно специални
разпоредби за подкрепа от Европейския фонд
за регионално развитие по цел „Европейско
териториално сътрудничество“.
2. УО има задължението постоянно да осигурява необходимия персонал за изпълнението
на своите функции и отговорности.
3. Правомощията и отговорностите на УО са:
3.1. Управление и изпълнение на програмата в съответствие с принципа на доброто
финансово управление съгласно разпоредбите
на чл. 125 от Регламент (EC) № 1303/2013.
3.2. По отношение на управлението на
програмата УО:
(а) подпомага работата на Комитета за
наблюдение и му предоставя информацията,
необходима за изпълнение на неговите задачи, и по-специално данни относно напредъка
на оперативната програма в постигането на
нейните цели, финансови данни и данни за
показателите и етапните цели;
(б) изготвя и след одобрение от Комитета за наблюдение представя на Комисията
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годишни доклади и окончателен доклад за
изпълнението;
(в) предоставя на Съвместния секретариат
(СС) и на бенефициерите информация от значение съответно за изпълнението на техните
задачи и за изпълнението на операциите;
(г) създава система за записване и съхраняване в компютризирана форма на данни за
всяка операция, необходими за мониторинга,
оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително данни за отделните
участници в операциите, когато е приложимо;
(д) гарантира, че данните, посочени в буква (г), се събират, въвеждат и съхраняват в
системата, посочена в буква (г).
3.3. По отношение на подбора на операциите УО с подкрепата на СС и Националния
орган (НО):
(a) изготвя и – след като бъдат одобрени – прилага подходящите процедури и критерии за подбор, които:
(i) гарантират, че операциите допринасят за
постигането на конкретните цели и резултати
по съответния приоритет;
(ii) са недискриминационни и прозрачни;
(iii) са съобразени с общите принципи,
определени в чл. 7 и 8 от Регламент (EC)
№ 1303/2013 (насърчаване на равенството
между мъже и жени, недискриминация и
устойчиво развитие);
(б) гарантира, че избраната операция попада
в обхвата на Европейския фонд за регионално
развитие (ЕФРР) и може да бъде включена в
категория интервенция;
(в) гарантира, че на бенефициера е предоставен документ, в който се посочват условията за
подпомагане за всяка операция, включително
специфичните изисквания за продуктите или
услугите, които трябва да бъдат предоставени
по съответната операция, плана за финансиране
и крайните срокове за изпълнение;
(г) се уверява, че бенефициерът разполага с
административен, финансов и оперативен капацитет за изпълнение на условията, посочени
в буква в), преди одобряването на операцията;
(д) се уверява, че когато операцията е
започнала преди подаването на заявлението за финансиране до управляващия орган,
приложимото право, касаещо операцията, е
било спазено;
(е) гарантира, че операциите, избрани
да получат подкрепа от ЕФРР, не включват
дейности, които са били част от операция,
която е била или е трябвало да бъде обект на
процедура за възстановяване в съответствие
с чл. 71 от Регламент (EC) № 1303/2013 след
преместване на производствена дейност извън
програмния район;
(ж) определя категориите интервенции, към
които се отнасят разходите на дадена операция.
3.4. По отношение на финансовото управление и контрола на програмата УО:
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а) гарантира, че бенефициерите, участващи в изпълнението на операциите, по които
възстановяването на сумите е въз основа на
действително направените допустими разходи,
поддържат или отделна счетоводна система,
или адекватна счетоводна аналитичност за
всички трансакции, отнасящи се до операцията;
б) създава ефективни и пропорционални
мерки за борба с измамите при отчитане на
установените рискове;
в) установява процедури, за да се гарантира, че с всички документи относно разходите
и одитите, необходими за осигуряване на
адекватната одитна следа, се борави в съответствие с изискванията на чл. 72, буква ж)
от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
г) съставя декларацията за управлението и
годишния отчет, посочени в чл. 59, параграф 5,
букви а) и б) от Финансовия регламент.
3.5. По отношение на сертифицирането на
разходи УО отговаря за:
a) изготвянето и изпращането до Комисията
на заявления за плащане и удостоверяването,
че те са продукт на надеждни счетоводни
системи и се основават на проверими разходооправдателни документи и са били подложени
на проверки от контрольорите;
б) съставянето на отчетите, посочени в
чл. 59, параграф 5, буква а) от Финансовия
регламент;
в) удостоверяването на пълнотата, точността и достоверността на отчетите, както и че
разходите, вписани в счетоводните отчети, са в
съответствие с приложимото право и са били
направени във връзка с операциите, избрани
за финансиране в съответствие с критериите,
приложими за оперативната програма, и са в
съответствие с приложимото право;
г) осигуряване на наличието на система
за записване и съхранение в компютризирана форма на счетоводните записи за всяка
операция, която съхранява всички данни,
необходими за изготвянето на заявленията
за плащане и отчетите, включително записи
на сумите, подлежащи на възстановяване, на
възстановените суми и на оттеглените суми
в резултат на отмяната на целия или част от
приноса за дадена операция или оперативната
програма;
д) осигуряване – за целите на изготвянето
и представянето на заявления за плащане – че
е получил адекватна информация от контрольорите относно процедурите и проверките,
провеждани по отношение на разходите;
е) отчитане – при изготвянето и подаването
на заявления за плащане, на резултатите от
всички одити, извършени от или на отговорността на одитния орган;
ж) поддържане на счетоводни записи в
компютризирана форма на декларираните пред
Комисията разходи и съответното публично
финансиране, платено на бенефициерите;
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з) водене на счет оводс т во на су м и т е,
подлежащи на възстановяване, и на сумите,
оттеглени в резултат на отмяната на целия
или на част от приноса за дадена операция;
възстановените суми се внасят повторно в общия бюджет на Съюза преди приключването
на оперативната програма, като се приспадат
от следващия отчет за разходите.
3.6. УО също така носи отговорност за:
а) подписване на договорите за финансиране
от ЕФРР с водещите бенефициери;
б) подписване на договорите за националното съфинансиране от държавния бюджет с
бенефициерите от Румъния;
в) осигуряване трансфера на средствата от
ЕФРР към Водещите бенефициери;
г) осигуряване трансфера на националното
съфинансиране от държавния бюджет както
към бенефициерите по проекти от Румъния,
така и към румънските бенефициери по приоритетна ос „Техническа помощ“;
д) осигуряване наличието на средствата
от националното финансиране на Румъния
за бюджета на приоритетна ос „Техническа
помощ“;
е) осигуряване на достъп на Националния
орган и Одитния орган (ОО) до информация
с оглед изпълнението на съответните им задължения;
ж) гарантиране съответствието на разходите
с правилата на програмата и правото на ЕС,
както и с процедурите на програмата, чрез
адекватна система за контрол;
з) гарантиране, че договорите за възлагане на обществени поръчки са сключени в
съответствие с румънското национално законодателство или със специфични процедури;
и) определяне на контрольорите, отговарящи за осъществяването на първото ниво
на контрол за партньорите, намиращи се в
Румъния;
й) определяне на представителите на Румъния в Комитета за наблюдение;
к) гарантиране на адекватна одитна пътека
за цялата система относно изпълнението на
програмата;
л) предотвратяване, откриване и отстраняване на нередностите, допуснати в Румъния;
м) координиране на дейностите, делегирани на Съвместния секретариат във връзка с
изпълнението на програмата;
н) гарантиране изпращането на счетоводните записи от операциите и на данните относно изпълнението на Европейската комисия
в съответствие с чл. 125, параграф 2, буква д)
oт Регламент (ЕС) № 1303/2013;
о) извършване на финансови корекции в
съответствие с разпоредбите на чл. 143 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013;
п) гарантиране на бързото записване и актуализиране на информацията в електронната
система, като следи за точността, целостта и
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пълнотата на данните, отнасящи се до управлението на програмата;
р) гарантира необходимите средства в случай на автоматично освобождаване на средства
по програмата, пропорционално на одобрения
бюджет по проектите и изпълняваните от
румънските бенефициери операции.
4. УО гарантира, че е създаден ефективен
механизъм за разглеждане на жалби, отнасящи
се до отпуснатите средства по програмата.
5. УО ще насърчава спазването на принципа за равно третиране при проверките на
румънските и българските партньори.
Условия при определянето на бюджета:
Техническа помощ
1. Бюджетът за Техническата помощ (ТП)
представлява 6 % от приноса на ЕФРР към
програмата. С оглед покриване на нуждите от
ТП за периода 2014 – 2020 г., идентифицирани
на програмно ниво, общият бюджет на ТП на
програмата ще бъде осигурен в размер 65 % от
ЕФРР и 35 % от национално съфинансиране.
2. Националното съфинансиране ще бъде
гарантирано, както следва:
а) Румъния ще осигури 100 % национално съфинансиране за дейностите, свързани
с разходване на ТП от страна на УО, както
и за системата за първо ниво на контрол на
Румъния;
б) Република България ще осигури 100 %
национално съфинансиране за дейностите,
свързани с разходване на ТП от страна на
НО, както и за системата за първо ниво на
контрол на Република България;
в) Румъния и Република България ще
осигурят поравно (50 %:50 %) необходимото
съфинансиране за разходите, свързани с ОО,
както и за надлежното изпълнение на функциите на Съвместния секретариат (включително
и клона в град Русе), по-конкретно:
– разходи за възнаграждения на персонала на СС, пряко включен в изпълнението на
програмата съгласно щата и длъжностните
характеристики, одобрени от Комитета за
наблюдение;
– пътни разходи и разходи за настаняване,
отнасящи се до изпълнението на функциите
на гореспоменатия персонал на СС;
– разходи за възнаграждения на персонал на Регионалния офис за трансгранично
сътрудничество, Кълъраш, при изпълнение
на функции за подпомагане на Съвместния
секретариат, свързани с управление на програмата – единствено пропорционално на
времето, отработено по програмата, съгласно
отчети за отработеното време.
Необходимото съфинансиране от Република България ще бъде изплатено от НО
след обработването на финалните искания
за възстановяване на средства за дейностите,
свързани с разходване на ТП от НО.
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Национален орган (НО)
1. Съответстващ на Управляващия орган,
с координационна роля за територията на
Република България, е Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
действащо като Национален орган (НО).
2. НО има задължението постоянно да осигурява необходимия персонал за изпълнението
на своите функции и отговорности.
3. Функциите и отговорностите на НО са:
а) оказване на подкрепа на УО при изпълнението на програмата;
б) подписване на договорите за националното съфинансиране от държавния бюджет с
бенефициери от Република България;
в) осигуряване трансфера на националното
съфинансиране от държавния бюджет към бенефициери по проекти от Република България;
г) осигуряване наличието на сумите от
националното съфинасиране за бюджета на
приоритетна ос „Техническа помощ“;
д) осигуряване на достъп на УО и ОО до
информация с оглед изпълнението на съответните им задачи;
е) осигуряване съответствието на разходите
с правилата на програмата и правото на ЕС,
както и с процедурите на програмата, чрез
подходяща система за контрол;
ж) осигуряване съответствието на обществените поръчки с българското национално
законодателство чрез системата за първо ниво
на контрол;
з) определяне на външни контрольори за
извършване на първо ниво на контрол по отношение на партньорите, които се намират в
Република България;
и) определяне на представителите на Република България в Комитета за наблюдение;
й) гарантиране на адекватна одитна пътека за системата, свързана с изпълнението на
програмата в Република България;
к) предотвратяване, откриване и отстраняване на нередностите, допуснати в Република
България;
л) информиране на УО за всяка нередност,
която е открита или се предполага, че е допусната на територията на Република България във
връзка с програмата, в срок 15 работни дни;
м) осъществяване на достъп до електронната система на програмата (достъп само за
четене), като се имат предвид техническите
ограничения на връзката;
н) осигуряване на необходимите средства
в случай на автоматично освобождаване на
средства по програмата, пропорционално на
одобрения бюджет на проектите и изпълняваните дейности от българските бенефициери;
о) гарантиране, че бенефициерите, участващи в изпълнението на операциите, по които
възстановяването на сумите е въз основа на
действително направените допустими разходи,
поддържат отделна счетоводна система или
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адекватна счетоводна аналитичност за всички
трансакции, отнасящи се до операциите;
п) въвеждане на ефективни и пропорционални мерки с цел предотвратяване на измама
въз основа на установените рискове;
р) създаване на процедури, гарантиращи
наличието на адекватна одитната следа в
съответствие с изискванията на чл. 72, буква
ж) от Регламент (EО) № 1303/2013;
с) изготвяне на доклад относно резултатите
от извършения управленски контрол, за всяка
установена слабост в системата за управление
и контрол и за всяко предприето корективно
действие.
4. НО гарантира, че е създаден ефективен
механизъм за разглеждане на жалби, отнасящи
се до отпуснатите средства по програмата.
5. Писмената комуникация между УО, ОО,
от една страна, и НО, от друга страна, се осъществява на английски език. Комуникацията
между УО, СС и ОО може да се осъществява
на румънски език, при условие че НО е информиран за въпросите, които се отнасят до
управлението на програмата.
Наддоговаряне
1. Съвместният секретариат предлага на
Комитета за наблюдение размера на процента
за наддоговаряне. След постигане на споразумение относно размера на процента УО
пристъпва към подписване на договорите за
финансиране със средства от ЕФРР.
2. Бенефициерите носят финансовата отговорност за наддоговарянето. В случай че
УО не може да възстанови дължимите суми
вследствие от наддоговарянето съгласно разпоредбите на договорите за финансиране,
НО възстановява на УО съответните суми,
отнасящи се до българските бенефициери.
Съвместен секретариат (СС)
1. СС е независим орган, гарантиращ безпристрастност при изпълнението на програмата.
2. СС е разположен в Румъния, в района на
Кичу, част от главната сграда, представляваща
офис на „Публична служба за пътнически и
товарен транспорт“ на ГКПП Кълъраш (Румъния) – Силистра (България), окръг Кълъраш.
3. СС поддържа балансирано разпределение
на служителите, говорещи румънски език и
български език.
4. Както е предвидено в чл. 23, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1299/2013, СС подпомага УО
и Комитета за наблюдение при изпълнението
на техните функции. СС също така предоставя
информация на потенциалните бенефициери
за възможностите за финансиране в рамките
на програмата и ги подпомага при изпълнение
на проектите.
5. Клон на СС ще бъде създаден в град
Русе, България.
6. Допълнителни клонове/информационни
звена на СС могат да бъдат създадени, ако е
необходимо.
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Комитет за наблюдение (КН)
1. Комитетът за наблюдение се създава,
за да наблюдава изпълнението на програмата, както е посочено в чл. 47 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013. Комитетът за наблюдение
се състои от представители на УО, НО и на
партньорите, както е посочено в чл. 5 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013. Всеки член на
Комитета за наблюдение има право на глас.
Всеки член на Комитета за наблюдение със
статут на наблюдател има само консултативна
роля без правомощия за вземане на решения.
2. Комитетът за наблюдение се ръководи
от председател и от заместник-председател.
3. Председателството се осъществява от УО
и НО, които се редуват на годишен принцип.
4. Европейската комисия участва в работата
на Комитета за наблюдение със съвещателна
функция.
5. Одитният орган участва в работата на
Комитета за наблюдение като наблюдател.
6. Комитетът за наблюдение се състои от
представители от Румъния и Република България (представители на всяка страна в КН
от националните делегации), определени при
спазване на принципите на партньорството и
многостепенното управление.
7. По принцип членовете, номинирани в
Комитета за наблюдение, са аналогични на
членовете на Съвместната работна група за
програмиране, тъй като е осигурено участието
на представители на национално, регионално
и местно ниво, а също така и представителите
на гражданското общество са избрани чрез
прозрачни процедури.
8. Съгласно чл. 110 от Регламент (EО)
№ 1303/2013 Комитетът за наблюдение поспециално разглежда:
a) всички въпроси, които засягат изпълнението на програмата;
б) напредъка, постигнат в изпълнението на
плана за оценка и последващите мерки във
връзка с констатациите от извършените оценки;
в) изпълнението на комуникационната
стратегия;
г) изпълнението на съвместните планове
за действие;
д) действията за насърчаване на равенството
между мъжете и жените, равните възможности
и недискриминацията, включително достъпност за хората с увреждания;
е) действията за насърчаване на устойчивото развитие.
9. Комитетът за наблюдение разглежда и
одобрява:
а) методологията и критериите за подбор
на операции;
б) годишните и окончателните доклади за
изпълнението;
в) плана за оценка на програмата и неговите изменения;
г) комуникационната стратегия за програмата и нейните изменения;
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д) всяко предложение за изменение на
програмата, направено от УО;
е) без да се нарушават правилата за допустимост, определени във или въз основа
на чл. 65 – 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013,
Регламент (ЕС) № 1301/2013, Регламент (ЕС)
№ 1299/2013 или Регламент (EО) № 481/2014,
участващите в Комитета за наблюдение държави членки създават допълнителни правила
за допустимост на разходите за програмата за
сътрудничество като цяло; за въпроси, които
не са обхванати от правилата за допустимост,
определени във или въз основа на чл. 65 – 71
от Регламент (ЕС) № 1303/2013, Регламент
(ЕС) № 1301/2013, Регламент (ЕС) № 481/2014
или в правилата, определени съвместно от
участващите държави членки, се прилагат
националните правила на държавата членка,
в която е извършен разходът;
ж) настъпили съществени изменения в
структурата за изпълнение на програмата,
които имат въздействие върху нейното изпълнение.
10. Процедурният правилник на Комитета за наблюдение (включително Кодекса за
поведение), методологията и критериите за
подбор на операциите, както и правилата за
допустимост на разходите по програмата се
приемат в рамките на три месеца считано от
одобрението на програмата от Европейската
комисия.
Одитен орган (ОО)
1. В съответствие с разпоредбите на чл. 21
от Регламент (ЕС) № 1299/2013 държавите
членки, участващи в програмата за сътрудничество, определят един управляващ орган
и за целите на чл. 123 (4) от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 – единен одитен орган, който се
намира на територията на същата държава
членка.
2. Одитният орган на програмата е Одитният орган, асоцииран към румънската Сметна
палата, разположен в Букурещ, 20, ул. Ернест
Броштеану, сектор 1, Румъния, 010 528 – Румъния.
3. Основните компетенции и отговорности
на Одитния орган, както е предвидено в чл. 127
от Регламент (ЕС) № 1303/2013, са:
a) осигурява извършването на одити на
правилното функциониране на системата за
управление и контрол на програмата, както и
на подходяща извадка от операции въз основа
на декларираните разходи и на годишните
счетоводни отчети; декларираните разходи се
одитират въз основа на представителна извадка
и по принцип въз основа на статистически
извадкови методи;
б) изготвя стратегия за одит за извършване
на одити в рамките на осем месеца от приемането на програмата; стратегията за одит
определя методологията на одита, метода за
подбор на извадка за одити на операции и
планирането на одити във връзка с текущата
счетоводна година и двете следващи счетоводни години.
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4. Одитният орган изготвя:
a) одитно становище в съответствие с
чл. 59, параграф 5, втора алинея от Финансовия регламент;
б) контролен доклад, в който са посочени
основните констатации от одитите, извършени в съответствие с чл. 127, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013, включително
констатациите по отношение на установени
недостатъци в системите за управление и
контрол, и предложените и предприетите
корективни действия.
5. Разпоредбите на чл. 25 от Регламент (EО)
№ 1299/2013 във връзка с одитите, провеждани
на цялата територия, включена в програмата,
следва също така да бъдат спазвани. Одитният орган се подпомага от Група на одитори,
включваща представители от Румъния и Република България.
Верификация и роля на първо ниво на
контрол
1. В съответствие с разпоредбите на чл. 23,
точка 4 от Регламент (ЕС) № 1299/2013, за да
извършат проверките, както е предвидено в
чл. 125 (4) (а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.,
Управляващият орган от Румъния и Националният орган от Република България създават
система за контрол в рамките на програмния
документ, като контрольорите се определят
най-късно до три месеца след приключване
на първата покана за проектни предложения.
2. Звеното за първо ниво на контрол за
румънските бенефициери (с изключение на
Техническата помощ) се създава в рамките на
Регионалния офис за трансгранично сътрудничество в Кълъраш за румънско-българската
граница, Зона Кичу, област Кълъраш, докато
за създаването на първо ниво на контрол
за българските бенефициери ще се проведе
процедура за избор на контрольори съгласно
националното законодателство.
3. Основните правомощия и отговорности
на системата за първо ниво на контрол са да
удостовери, че съфинансираните продукти и
услуги са доставени, че декларираните от бенефициерите разходи са били платени от тях и
че системата е в съответствие с приложимото
европейско и национално законодателство,
правилата на програмата и с условията за
подкрепа на проектите. Съгласно чл. 125, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
проверките включват следните процедури: а)
административни проверки по отношение на
всяко заявление за възстановяване, подадено
от бенефициерите; б) проверки на операции
на място.
4. Честотата и обхватът на проверките на
място следва да бъдат описани подробно в
Насоките за първо ниво на контрол.
5. Съгласно чл. 23, параграф 4 от Регламент
(ЕС) № 1299/2013 държавата членка взема
решение да създаде система за контрол, за да
може да се провери, че съфинансираните продукти и услуги са били доставени и че разходът,
деклариран от бенефициерите, е бил платен
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от тях и са в съответствие с приложимото
европейско и национално законодателство,
с правилата на оперативната програма и с
условията за подкрепа на проектите.
2.2. Договорености относно основните процедури по изпълнението
А. Оценка и подбор на кандидатите
Процесът на оценка и подбор на кандидатите се извършва в съответствие с правилата,
установени от структурите на програмата.
1. Процесът на оценка и подбор на кандидатите се извършва от работната група за
оценка, съставена от служители на Съвместния секретариат и наблюдатели от УО и НО.
2. Процесът на оценка на проектните
предложения, които ще се финансират, се
провежда на два етапа. Административната
проверка и проверката за допустимост се
извършват единствено от работната група за
оценка. В случаи на инвестиционни проекти,
които изискват допълнителна експертиза, в
етапа на техническата оценка се включват
външни експерти в зависимост от необходимата експертиза. Външните експерти ще
бъдат определени и контрактувани от СС чрез
съгласуване с УО и НО.
3. Детайлните правила за оценка и критериите за подбор на проектните предложения
за финансиране ще бъдат разписани в Описанието на системата за управление и контрол.
4. След техническата и финансовата оценка
проектните предложения се класират и се представят за подбор от Комитета за наблюдение.
5. Бенефициерите се информират за възможността за обжалване на резултатите от
оценката в рамките на предвидения срок.
Б. Процедура за плащане
1. Средствата от ЕФРР се предоставят при
спазване на следния финансов поток:
1.1. Партньорите по проекта извършват
разходи и изпращат искания за първо ниво
на контрол. Румънските партньори изпращат
искания и придружаващи документи за верификация до румънските контрольори, извършващи първо ниво на контрол. Българските
партньори изпращат искания за първо ниво
на контрол до НО, който възлага проверката
на разходите на външен контрольор.
1.2. Контрольорите, извършващи първо
ниво на контрол, проверяват документите и
ги изпращат на партньорите заедно с доклада
от проверката. Контрольорите проверяват
документите и ги изпращат на партньорите
заедно с доклада от проверката в рамките на
срока, определен от структурите на програмата.
1.3. Водещият бенефициер обобщава всички разходи на партньорите, проверени от
контрольорите, извършващи първо ниво на
контрол, и изпраща консолидирано искане за
възстановяване на средствата в Съвместния
секретариат.
1.4. Съвместният секретариат изпраща
консолидираното искане за възстановяване
на средствата на Управляващия орган за извършване на последващи действия.
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1.5. Управляващият орган извършва плащането на исканията за възстановяване на
средствата в съответствие с действащите
процедури.
1.6. Водещият бенефициер превежда съответната сума от ЕФРР на бенефициерите по
проекта в рамките на срока, определен от
структурите на програмата.
1.7. Управляващият орган поема също и
функцията по сертифициране, така че ще
сертифицира разходите.
2. Финансовият поток на националното
съфинансиране за румънските бенефициери
следва същите стъпки, както за ЕФРР.
3. Национално съфинансиране на българските бенефициери се договаря от НО след
подписването на договорите за финансиране
от ЕФРР между УО и водещите бенефициери
и подаването на необходимите документи до
НО. НО превежда националното съфинансиране директно към българските бенефициери
на две вноски: 80 % авансово плащане и до
20 % окончателно плащане в зависимост от
сумата на усвоените средства.
В. Мониторинг
Електронната система за наблюдение осигурява мониторинг съобразно изискванията
на съответните регламенти.
Г. Рамка на изпълнение
Постигането на заложените в програмата етапи и цели се оценява, като се вземат
предвид всички показатели и ключови етапи
по изпълнението, включени в рамката на
изпълнение на ниво приоритет. Етапите или
целите за отделен приоритет се считат за постигнати, ако всички показатели, включени
в съответната рамка на изпълнение, до края
на 2018 г. достигнат поне 85 % изпълнение от
стойността на етапните цели или поне 85 % от
стойността на общите цели до края на 2023 г.
Непостигането на поне 65 % от стойността
на етапните цели се счита за сериозен неуспех.
2.3. Приложими разпоредби в случаи на трудности при изпълнението
А. Финансови корекции
1. Всяка страна членка носи отговорност
за разследването на нередности, допуснати
от бенефициерите, разположени на нейна
територия. В случай на системни нередности
страната членка разширява разследването,
включвайки всички потенциално засегнати
от нередността операции. Страната членка
налага финансови корекции във връзка с отделни или системни нередности, установени
по проектите или програмата. Финансовата
корекция се състои в отмяната на част или на
цялата сума на публичните средства, разплатени по отделен проект или по програмата.
Финансовите корекции се записват в годишния
счетоводен отчет от Управляващия орган за
финансовата година, през която е взето решение за отмяна на средствата.
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2. Управляващият орган трябва да гарантира, че всяка сума, платена в резултат на
нередност, е възстановена от Водещия партньор. Партньорите в проекта възстановяват
на Водещия партньор неправомерно изплатените средства. Специални клаузи, отнасящи
се до възстановяване на средствата, които са
предмет на нередност, се включват както в
договора с Водещия партньор, така и в партньорското споразумение, което се подписва
от партньорите. Програмата ще предостави
на бенефициерите образец за партньорско
споразумение.
3. Ако Водещият партньор не успее да
осигури възстановяването на средствата от
другите бенефициери или ако Управляващият
орган не успее да осигури възстановяването
на средствата от Водещия партньор, страната членка, на чиято територия се намира
съответният бенефициер, възстановява на
Управляващия орган неправомерно платените
на този бенефициер средства. Управляващият
орган носи отговорност за възстановяване на
съответните суми към бюджета на ЕС пропорционално на отговорността на участващите
страни членки, както е указано в програмата
за сътрудничество.
4. В съответствие с чл. 85 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 Европейската комисия има
право да налага финансови корекции, като
отменя част или целия принос на Съюза към
програмата и изисква възстановяването му
от държавите членки с цел изключване от
финансиране от Съюза на разходи, направени
в нарушение на приложимото европейско или
национално законодателство, включително и
във връзка с недостатъците в системата за управление и контрол, установени от Комисията
или Европейската сметна палата.
5. В случай на автоматично освобождаване
на средствата на програмно ниво съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 сумите автоматично
се освобождават от наличните средства на
програмно ниво. В случай че не са налични
средства на програмно ниво, сумите се осигуряват от националните бюджети на държавите
членки пропорционално на одобрения бюджет
на проектите и изпълнените дейности от българските/румънските бенефициери.
6. Имайки предвид, че според чл. 130 на
Регламент (ЕС) № 1303/2013 междинните плащания от Европейската комисия не могат да
надвишават 90 % от сумата, която се получава
при прилагане на ставката на съфинансиране
за всеки приоритет, определена в решението
за приемане на програмата, УО и НО носят
отговорност за финансиране на остатъка от
приноса на ЕФРР, необходим за продължаване
на финансирането на проектите, пропорционално на бюджетите и изпълнените дейности
от румънските или българските партньори
така, както е предвидено в договорите, докато Комисията не определи оставащите суми,
които да бъдат изплатени като междинни
плащания (или да бъдат върнати) и съответно
крайния баланс, който да бъде платен, след
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като разгледа и приеме отчетите, както е
регламентирано в чл. 139 и 141 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013.
Б. Финансови корекции, налагани от Комисията във връзка с Рамката на изпълнение
1. В съответствие с чл. 22, параграф 7 на
Регламент (ЕС) № 1303/2013, в случай че въз
основа на прегледа на окончателния доклад
за изпълнението на програмата Комисията
установи сериозен неуспех в постигането на
целите, свързани единствено с финансовите
показатели, показателите за изпълнението и
основните етапи за изпълнението, определени
в рамката на изпълнението, който се дължи
на ясно установени слабости по отношение на
изпълнението, които Комисията предварително
е съобщила съгласно чл. 50, параграф 8 след
тесни консултации със съответната държава
членка и тази държава членка не е предприела необходимите корективни действия за
отстраняване на тези слабости, Комисията
може, независимо от разпоредбите на член 85,
да наложи финансови корекции по отношение
на съответните приоритети в съответствие с
правилата за конкретния фонд.
2. Когато прилага финансови корекции,
Комисията – при строго спазване на принципа
на пропорционалност – взема предвид степента
на усвояване на средствата и външните фактори, допринесли за неуспеха.
3. Размерът на финансовата корекция, която
Комисията налага, се изчислява като плоска
ставка, определена въз основа на съотношението на средния краен процент на изпълнение
по всички показатели за изпълнението и основните етапи на изпълнението според Рамката
на изпълнение спрямо крайния процент на
изпълнение по финансовия показател съгласно
тази рамка на изпълнението (съотношение
изпълнение/усвояване). Съотношението се
изчислява по следния начин:
а) крайната постигната стойност по всеки
показател за изпълнението и основен етап
на изпълнението, избран за рамката на изпълнението по даден приоритет, се разделя
на съответните целеви стойности, за да се
получи крайният им процент на изпълнение,
изразено като процентен дял от целта;
б) оп редел я се средната вел и чина на
крайните проценти на изпълнение за всички
показатели за изпълнение и основни етапи
на изпълнението, избрани за рамката на изпълнението по даден приоритет; за тази цел,
когато крайният процент на изпълнение бъде
изчислен в размер над 100 %, той се приема
за равен на 100 %;
в) крайната постигната стойност по финансовия показател, избран за рамката на
изпълнение по даден приоритет, се разделя на
съответната целева стойност, за да се получи
крайният му процент на изпълнение, изразен
като процентен дял от целта; за тази цел,
когато крайният процент на изпълнение бъде
изчислен в размер над 100 %, той се приема
за равен на 100 %;
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г) средната величина на крайните проценти
на изпълнение по всички показатели на изпълнение и основни етапи на изпълнението,
избрани за рамката на изпълнение по даден
приоритет, се разделя на крайния процент на
изпълнение по финансовия показател, избран за
рамката на изпълнението по даден приоритет.
4. Размерът на финансова корекция се изчислява по следния начин:
Съотношение
„изпълнение/усвояемост“

Размер на финансова корекция

60 % ≤ коефициент < 65 %

5 %

50 % ≤ коефициент < 60 %

10 %

коефициент < 50 %

25 %

Плоската ставка се прилага спрямо размера на средствата от ЕФРР, определени въз
основа на разходите, декларирани по дадения
приоритет, за който Комисията е установила
сериозен неуспех след прилагането на евентуални други финансови корекции.
5. Външните фактори, допринасящи за
високата степен на неизпълнение на целите,
различни от посочените в третия подпараграф на чл. 22, параграф 7 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 (въздействие на социално-икономически или екологични фактори, значителни
изменения в икономическите или екологичните условия в страната членка или поради
форсмажорни обстоятелства, които оказват
сериозно въздействие върху изпълнението на
съответните приоритети), се разглеждат за
всеки отделен случай. Корекцията с плоска
ставка, както е показано в таблицата по-горе,
може да бъде намалена до 50 %, като се отчита
степента, в която тези фактори са допринесли
за високата степен на неизпълнение. Когато
прилагането на плоска ставка, фиксирана според горната таблица, би било несъразмерно,
размерът на корекцията се намалява.
В. Финансови корекции, налагани от Комисията
В случай на наложена от Комисията финансова корекция двете страни членки се
задължават да разделят сумата помежду си
пропорционално на одобрените проектни
бюджети и изпълнените от румънските и
българските бенефициери дейности, които
са засегнати от финансовата корекция. В
случай на налагане на финансови корекции
от Комисията поради случайни или аномални
нередности двете страни членки се задължават
да разследват всеки отделен случай. Финансовата корекция, наложена от Комисията, не
отменя задължението на държавата членка
да търси възстановяване съгласно условията
на приложимото европейско законодателство.
Г. Прекъсване/преустановяване на плащанията
С ъгл ас но ч л. 142 о т Регл а мен т (ЕС)
№ 1303/2013 Комисията може да спре всички
или част от междинните плащания на ниво
приоритет или оперативна програма. С цел да
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се предотврати нарушаването на процеса на
изпълнение на проектите в случай на спиране
на плащанията (включително временна липса
на средства на ниво Комисия) двете държави
членки решават, по принцип, да създадат национален буферен фонд, за да се гарантира
възстановяване на разходите по проектите, до
отмяна на спирането на задържаните плащания. Буферният фонд също така може да се
използва и в случай на липса на финансиране
от Европейската комисия. При възстановяване
на финансирането от Европейската комисия
използването на буферните средства вече няма
да е необходимо. Механизмът на създаване
на буферния фонд е предмет на отделно решение между отговорните министерства на
двете страни.
2.4. Разпоредби при приключване на програмата
1. Разпоредбите за приключване на програмата са в съответствие с чл. 141, раздел II от
Регламент (ЕС) № 1303/2013. В тази връзка
Управляващият орган до 15 февруари 2025 г.
представя следните документи за последната счетоводна година – от 1 юли 2013 г. до
30 юни 2024 г.:
а) счетоводни отчети съгласно чл. 137,
параграф 1 на Регламент (ЕС) № 1303/2013;
б) декларация за управлението и годишния
отчет, посочени в чл. 125, параграф 4, буква
д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
в) одитното становище и контролния доклад
в съответствие с чл. 127, параграф 5, букви а)
и б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
г) окончателен доклад за изпълнението на
програмата.
2. С цел да се улесни и обезпечи нормалното приключване на Програмата 2014 – 2020 г.
може да бъде създадена Съвместна работна
група.
§ 3: Други разпоредби
1. Изменения в структурата за изпълнение
а) в случай че възникнат изменения в структурите на министерствата, в които се намират
УО и НО, а така също и в Регионалния офис
за трансгранично сътрудничество Кълъраш
за румънско-българската граница (и клона
в град Русе), които засягат изпълнението на
програмата, новите структури поемат функциите и отговорностите, които са посочени
в настоящия Меморандум; Европейската комисия и всички заинтересовани институции
трябва да бъдат писмено информирани в срок
до 3 месеца след възникване на измененията;
б) в сл у чай че възник нат значи телни
изменения в структурата за изпълнение на
програмата, които биха въздействали върху
изпълнението на програмата, те трябва да
бъдат одобрени от Комитета за наблюдение;
в) значителни изменения са налице в случаите, когато структури, различни от описаните в настоящия документ, поемат всички
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или част от задачите и отговорностите на
Управляващия орган, Националния орган и/
или Съвместния секретариат.
2. Неспазване на договорените разпоредби
и срокове – санкции
В случай на разногласия относно прилагането на този Меморандум страните са съгласни да постигнат партньорско и взаимно
приемливо решение.
Страните ще направят всичко по възможностите им, за да се подкрепят взаимно в
усилията си за изпълнение на задълженията
си по този Меморандум.
3. Изменения в разпоредбите на този Меморандум
Всяка от страните, подписала този Меморандум, може да предложи изменения. Измененията се приемат съгласно процедурите за
влизане в сила на Меморандума, описани в
§ 4: Срок на действие.
§ 4: Срок на действие на Меморандума
Настоящият Меморандум влиза в сила
от датата на получаване по дипломатически
път на уведомленията, с които страните се
информират взаимно, че всички необходими
национални правни процедури за влизането
му в сила са изпълнени.
Меморандумът е валиден, докато програмата „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“
2014 – 2020 г. бъде изцяло приключена от
Комиси ята. Настоящи ят Меморан д у м бе
подписан в три еднообразни оригинала на
английски език за всяка от страните.
2947

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Института по отбрана „Професор Цветан
Лазаров“ (обн., ДВ, бр. 44 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 35 от 2013 г., бр. 82 от 2014 г., бр. 14
от 2016 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „който се назначава от министъра на
отбраната“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорът на Института по отбрана
е цивилен служител, хабилитирано лице.“
§ 2. В чл. 7, ал. 2 думите „с образователна
и научна степен „доктор“ се заменят с „или
цивилен служител“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
3323
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-3
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 18а, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския фонд във връзка с чл. 13б от Закона за
възстановяване на собствеността върху горите и
земите от горския фонд въз основа на протокол
от 15.02.2016 г. по чл. 18а, ал. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския фонд, одобрен от директора на Областна
дирекция „Земеделие“ – Габрово, за установено
несъответствие между действителното трасе на
пътя и отразеното по картата на възстановената
собственост на землище с. Враниловци, община
Габрово, нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището на с. Враниловци, община Габрово, област
Габрово, за имоти с № 071023, 071024, 071026,
071032 и 000156 с площ за преработка 4,366 дка.
Заповедта да се обяви от Общинска служба
по земеделие – Габрово, и в кметството на населеното място.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово,
и началника на Общинска служба по земеделие – Габрово, за сведение и изпълнение.

3021

Министър:
Д. Танева

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 217-ОЗ
от 8 април 2016 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи, на основание чл. 13, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор и § 17, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на КЗ
(в сила от 1.01.2016 г.) във връзка с чл. 32, ал. 2 и
чл. 33 КЗ (в сила от 1.01.2016 г.), чл. 34, ал. 3 във
връзка с ал. 1 КЗ (в сила от 1.01.2016 г.) и чл. 29,
ал. 4 и 7 КЗ (в сила от 1.01.2016 г.) Комисията за
финансов надзор реши:
Издава на Застрахователна компания „Надежда“ – АД, ЕИК: 131282730, със седалище и адрес
на управление София 1700, район „Лозенец“, ж.к.
Витоша, ВЕЦ – Симеоново № 999, лиценз за раз-

ширяване обхвата на лиценза на застрахователя с
група от класове застраховки по раздел ІІ, буква
„А“ на приложение № 1 от Кодекса за застраховането (в сила от 1.01.2016 г.), а именно:
1. Застраховка по т. 13 „Обща гражданска
отговорност“:
– Всяка отговорност за вреди освен посочените в т. 10, 11 и 12.
2. Застраховка по т. 14 „Кредити“:
– несъстоятелност (обща);
– експортен кредит;
– кредит на вноски;
– ипотеки;
– земеделски (селскостопански) кредити.
3. Застраховка по т. 15 „Гаранции“:
– преки гаранции;
– косвени гаранции.
4. Застраховка по т. 17 „Правни разноски“:
– Правни разноски и разходи за водене на
съдебни спорове.
На основание раздел II, буква „Б“, подбуква
„ж“ на приложение № 1 от Кодекса за застраховането (в сила от 1.01.2016 г.) за разрешението,
което обхваща едновременно класове 14 и 15,
се използва наименованието „Застраховане на
кредити и гаранции“.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132,
ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 АПК решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

3269

Председател:
Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1647
от 11 април 2016 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 и 6 ЗПСК и § 19
от преходните и заключителните разпоредби на
ЗПСК, чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4060
от 31.03.2016 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Отменя Решение № 995 от 23.06.1999 г. на Агенцията за приватизация за забрана на „ВМЗ“ – АД,
Сопот, да извършва разпоредителни сделки с
имуществото на дружеството.

3287

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1649
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
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приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4112 от 21.04.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
О т к ри ва п роцед у ра за п ри ват иза ц ион на
продажба на Урегулиран поземлен имот V-3101,
намиращ се на ул. Драма 2 в гр. Гоце Делчев,
община Гоце Делчев, област Благоевград, ведно
със застроените в същия имот:
а) административна сграда и
б) полумасивен навес, обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, София.

3288

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1650
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4113 от 21.04.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на „Сграда на съобщенията“, намираща
се в УПИ ІІ в кв. 8 по плана на гр. Бургас, ж.к.
Изгрев, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.501.119, обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София.

3289

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1651
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4114 от 21.04.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
О т к ри ва п роцед у ра за п ри ват иза ц ион на
продажба на „Магазинно помещение – РЕП“,
намиращо се на ул. Юрий Гагарин 7 в Перник, кв. Изток, обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София.

3290

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1652
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
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и протоколно решение № 4115 от 21.04.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.608.116.1.13, намиращ се на ул.
Малешево (Стефка Филипова) 23, ет. 1, Благоевград, община Благоевград, област Благоевград,
обособена част от „Български пощи“ – ЕАД,
София.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
3291
РЕШЕНИЕ № 1653
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4116 от 21.04.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.665.5.7, намиращ се на ет. 1,
обект РП 1 в гр. Пловдив 4000, община Пловдив,
област Пловдив, обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
3292
РЕШЕНИЕ № 1654
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4117 от 21.04.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на „Сграда за административни нужди
и почивна станция“, намираща се в района на
„Минерални бани“, с. Марикостиново, община
Петрич, област Благоевград, обособена част от
„Български пощи“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
3293
РЕШЕНИЕ № 1655
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4118 от 21.04.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Отменя Решение № 1565 от 18.02.2014 г. на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 16 от 2014 г.) за откриване
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на процедура за приватизационна продажба на
недвижим имот – частна държавна собственост,
представляващ поземлен имот № 000135 с площ
27 541 кв. м, с начин на трайно ползване – пустееща
необработваема земя, намиращ се в землището на
с. Страхилово с ЕКАТТЕ 69732, извън регулация,
община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

3294

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 80
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 62 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 31.05.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на магазин
№ 1 (в битов комбинат) с ид. 39791.6003.243.10.1,
с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.05.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

3048

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 83
от 1 април 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 196 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
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1. На 1.06.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на помещение
(бивша фурна), с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 68 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.05.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

3049

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 101
от 8 април 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 595 от 22.11.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 7.06.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на поземлен
имот с пл. № 99 (обект „Двата шопа“), с. Долни
Пасарел, срещу яз. „Пасарел“, ул. Самоковско
шосе, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 80 000 лв. (Сделката
се облага с 20  % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.06.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

3050

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 102
от 8 април 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 659 от 20.12.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 31.05.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на магазин № 2,
с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 32 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.05.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

3051

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 103
от 8 април 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 545 от 23.07.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 9.06.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен

ВЕСТНИК
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търг с явно наддаване за продажбата на обект:
помещение – самостоятелен обект в сграда с
ид. 68134.4359.210.22.54, София, ж.к. Люлин – 10
м.р., бл. 144, ет. 1, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 68 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, к лон „Врабча“, ул.
Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130
33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – всеки работен ден, но
не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.06.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

3052

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 110
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1, взето с протокол
№ 5 от 24.03.2016 г. на ЕСУТ при Община Батак,
Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване във връзка с процедура
по промяна предназначението на земеделски земи
за поземлен имот с идентификатор 02837.8.62, м.
Горни казани, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, като с план за
регулация се обособяват нови урегулирани поземлени имоти: УПИ I-62 „За хотел, ИВС, търговия
и услуги“ с площ 427 кв. м; УПИ IІ-62 „За хотел,
ИВС, търговия и услуги“ с площ 2000 кв. м; УПИ
IІІ-62 „За хотел, ИВС, търговия и услуги“ с площ
441 кв. м и УПИ IV-62 „За път“ с площ 108 кв. м,
с план за застрояване за новообразуваните УПИ
се предвижда зона Ок – курорт, с показатели:
Кинт. ≤ 1,5; плътност на застрояване ≤ 30 %;
озеленяване ≥ 50 %; с Н ≤ 10 м до три етажа,
свободно застрояване, съгласно проекта.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на нов водопровод за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор
02837.8.62, м. Горни казани, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак
съгласно проекта.
3. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на нов подземен кабел
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1 kV за електрозахранване на поземлен имот с
идентификатор 02837.8.62, м. Горни казани, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Батак съгласно проекта.
4. Одобрява проект за частично изменение
на план за регулация и план за застрояване за
УПИ VІ-147 „ИВЗ“ в кв. 21 по регулационния
план на курорт „Яз. Батак“ (ПИ с идентификатор 02837.503.347 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Батак, одобрени
със Заповед № РД-18-42 от 6.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК), като с план
за регулация се обособяват нови урегулирани
поземлени имоти: УПИ І-347 „За хотел, ИВС,
търговия и услуги“ с площ 494 кв. м; УПИ IІ-62
„За път“ с площ 59 кв. м, с план за застрояване
за новообразуваните УПИ се предвижда зона
Ок – курорт, с показатели: Кинт. ≤ 1,5; плътност
на застрояване ≤ 30 %; озеленяване ≥ 50 %; с
Н ≤ 10 м до три етажа, свободно застрояване,
съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.

3277

Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 111
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3, взето с протокол
№ 5 от 24.03.2016 г. на ЕСУТ при Община Батак,
Общинският съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – частично изменение на план за регулация
и застрояване за част от УПИ I „Индивидуално
и обществено вилно застрояване“ в кв. 31 по
регулационния план на курорт „Язовир Батак“
(поземлен имот с идентификатор 02837.503.903 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на язовир „Батак – Зона „А“).
С план за регулация се образува нов урегулиран поземлен имот: УПИ XLI-903 „Индивидуално
вилно застрояване“, целият с площ 404,46 кв.
м, както и уличната регулация между УПИ I
„Индивидуално и обществено вилно застрояване“ в кв. 31 и УПИ I „Индивидуално вилно
застрояване“ в кв. 31а по регулационния план на
курорт „Язовир Батак“ се изменя и минава по
имотните граници на поземлен имот с идентификатор 02837.503.9582 – второстепенна улица, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на курорт „Яз. Батак – Зона „А“, съгласно проекта. С план за застрояване за новообразувания
УПИ XLI-903 „Индивидуално вилно застрояване“ в кв. 31 по регулационния план на курорт
„Яз. Батак“ се предвижда застроително петно
до два етажа, „свободно“ застрояване, като се
спазват всички нормативни отстояния от границите на новобразувания урегулиран поземлен
имот. Устройствената зона е Ов – „Вилна зона“,
с показатели: Кинт=0,8; плътност на застрояване
≤40 %; озеленяване ≥50 %, с Н≤7 м до два етажа,
свободно застрояване, съгласно проекта.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
3278

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 67
от 7 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 и
чл. 134, ал. 2, т. 1 и 3 ЗУТ и съгласно решение
№ 6 от протокол № 3 от 25.03.2016 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – гр. Божурище, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) в обхват УПИ II – общ. за пешеходна зона
и озеленяване, кв. 22 и улица с осови точки 241,
237а, 237б, 230, 339, 229, 352 и 338, по плана на гр.
Божурище, община Божурище. С проекта за изменение на ПУП – ПР част от улица с о.т. 241, 237а,
237б, 230 и 339 се заличава и се приобщава към
УПИ II – общ. за пешеходна зона и озеленяване,
кв. 22, гр. Божурище, като се създава нов УПИ
II – общ. за пешеходна зона – алея и озеленяване,
а останалата част от улицата с о.т. 229, 352 и 338
се запазва с ширина 7,5 м, като устройствената
зона се запазва – централна, означена като „Ц“,
по означенията с кафяв цвят и условните цветове
в съответствие с графичните указания и таблици
на приложение № 2 към чл. 68, ал. 2, таблица 2
от Наредба № 8 на ОСУП.
Председател:
В. Симеонов
3035

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ № 31
от 28 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Перущица, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на
УПИ № 815, паметник на културата – „Червената
църква“, и ПИ № 210.387, м. Извора, землище на
гр. Перущица, община Перущица – окончателен
проект, съгласно приложен регистър на засегнатите от трасетата имоти, неразделна част от това
решение.
Заинтересованите лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
председателя на Общинския съвет – гр. Перущица (чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 25,
т. 6 ЗМСМА).
Председател:
И. Муров

Селско
стопанство
Повърхностни
води
Селско
стопанство

0.372

Селско
стопанство
Селско
стопанство

0.563

Транспорт
(жп,
държ.
път.
мрежа)

Селско
стопанство

2.87

3.511

0.565

Селско
стопанство

Други територии
на междуселищна пътна
трансп.
мрежа
Пасища, III
мери

Полски
пътища

Кат.

Манол е в а
нива

Паст уша

Местност

0,005

0,779

0,255

1,221

0,080

0,124

0,204

0,027

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

гр. Перущица, ул. Отец
Паисий 2
гр. Перущица, ул. Отец
Паисий 2
гр. Перущица, ул. Отец
Паисий 2
гр. Перущица, ул. Отец
Паисий 2

гр. Перущица, ул. Царевец 1

гр. Перущица, ул. Отец
Паисий 2

гр. Перущица, ул. Отец
Паисий 2
гр. Перущица

Адрес на
собственици

0,005 Общин- 115246756
гр. Перущиска пуб- Община Пе- ца, ул. Отец
лична
рущица
Паисий 2

115246756
Община Перущица
115246756
Община
Перущица
115246756
Община Перущица
0,779 Общин- 115246756
ска пуб- Община Пелична
рущица

1,221 Общинска
частна
0,255 Общинска
частна

0,080 Юриди- 115277591
ческо
„Кали-98“ –
лице
ЕООД

Площ за Обща
Вид
Име на
право на площ собстве- собственик
премив дка
ност
(име, презинаване и
ме и фамиогранилия),
чение за
име юрид.
ползване
лице
в дка
0,000
0,000 0,027 Общин- 115246756
ска
Община Печастна рущица
0,000
0,000 0,204 Дър0000001115
жавна
МЗГ – ХМС
частна
0,000
0,000 0,124 Общин- 115246756
ска
Община Печастна рущица

Площ с
ограничение в
ползването в
дка

003511

000558

Стар
номер

ВЕСТНИК

0,621

1,863

0,834

3,670

22,537

10,193

26,190

0,445

Площ Площ за Площ, Площ
на
отчуж- отнета за вреимота даване в ДС,
менно
в дка
дка
дка
отчуждаване
в дка

ДЪРЖАВЕН

0.558

Напоителни
канали
Други територии,
заети от
селско
стопанство
Хранителновкусова
промишленост
Полски
пътища

Полски
пътища

НТП на
имота

110

0.550

0.548

Трайно
предназначение

Имот
№

Регистър на имотите за промяна на предназначението, в т.ч. за отчуждване
Обект: ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за осигуряване на транспортен
достъп и обслужване на УПИ № 815, паметник на културата – „Червената църква“, и ПИ № 210.387, м. Извора, землище на гр. Перущица
С Т Р.
БРОЙ 33

IX

210.377 Селско Изостастопан- вени
ство
орни
земи
210.390 Селско Изостастопан- вени
ство
орни
земи

Георгиев зимник

IX

Изоставени
орни
земи
210.373 Селско Полски
стопан- пътища
ство

IX

Извора

IX

Пасища
с храсти

Георгиев зимник

Георгиев зимник
Георгиев зимник
Георгиев зимник

IX

Пасища,
мери

0,131

0,668

1,146

1,068

0,002

1,567

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

гр. Перущица, ул. Отец
Паисий 2
гр. Перущица, ул. Отец
Паисий 2
гр. Перущица, ул. Отец
Паисий 2
гр. Перущица, ул. Отец
Паисий 2
гр. Перущица, ул. Отец
Паисий 2

гр. Перущица, кв. „А“ 7

гр. Перущица

20900
гр. ПерущиОбщина Пе- ца
рущица

115246756
Община Перущица
115246756
Община Перущица
115246756
Община Перущица
115246756
Община Перущица
115246756
Община Перущица

1564
н-ци на Атанас Петков
Мрянов
0,131 Юри115855337
дическо „Винеа“ –
лице
ООД

1,146 Общин
ска
публична
0,668 Частна

0,054 Общинска публична
1,276 Общинска публична
1,567 Общинска публична
0,002 Общин
ска
частна
1,068 Общин
ска
частна

210339

140226

003519

Стар
номер

ВЕСТНИК

7,648

3,184

1,330

1,310

0,795

70,636

1,276

0,000

гр. Перущица, ул. Отец
Паисий 2
гр. Перущица, ул. Отец
Паисий 2

Адрес на
собственици

ДЪРЖАВЕН

III

П а н о в 263,488
връх

1,223

IX

140.226 Селско
стопанство
140.236 Селско
стопанство
210.104 Селско
стопанство
210.132 Селско
стопанство
210.339 Селско
стопанство

0,054

Площ Площ за Площ, Площ Площ Площ за Обща
Вид
Име на собна
отчуж- отне- за вре- с огра- право на площ собствественик
имота даване в та ДС, менно
ничепреми- в дка
ност
(име, презив дка
дка
дка
отчуж- ние в наване и
ме и фамидаване ползва- огранилия),
в дка
нето в чение за
име юрид.
дка
ползване
лице
в дка
Мано1,822
0,045 0,000
0,000
0,000
0,000 0,045 Общин 115246756
л е в а
ска
Община Пенива
частна рущица
Паст у3,903
0,252 0,000
0,000
0,000
0,000 0,252 Общин 115246756
ша
ска
Община Печастна рущица

Местност

Пасища,
мери

IV

Кат.

Панов
връх

Полски
пътища

НТП на
имота

ИзостаIX
вени
орни
земи
поради
маломерност
Полски
пътища

Селско
стопанство
Селско
стопанство

3.519

140.78

Трайно
предназначение

Имот
№

БРОЙ 33
С Т Р. 1 1 1   

Трайно
предназначение

НТП на
имота

0,300

Идентификатор
Нов

3
4
7
8
П о з .     834 Земеделска тери- За селскоимот
тория
стопански,
горски, ведомствен
път

Вид Площ Трайно предназ- Начин на
на
в
начение
трайно
имо- кв.м
ползване
та

ЕКАТТЕ 55909, община Перущица, област Пловдив

1

0,000

0,000

0,000

0,300

Ю р и - 202536382
дическо „Новарлице
то инвест“ – ООД
202536382
„Новарто инвест“ – ООД
202536382
„Новарто инвест“ – ООД
202536382
„Новарто инвест“ – ООД

гр. Перущица, ул. Виктор Юго 3
гр. Перущица, ул. Виктор Юго 3
гр. Перущица, ул. Виктор Юго 3
гр. Перущица, ул. Виктор Юго 3

гр. Перущица, ул. Отец
Паисий 2

Адрес на
собственици

Стар
номер

Данни за собственици и носители на други
вещни права
А дрес
Име,
ЕГН,
Съд, вид
А дрес
презиме, БУЛСТАТ
на рефамилия,  
гистър,
наимено№ на
вание
том и
партида
9
10
11
12
13
Община
115246756 ПК – Пе- гр. ПеруПерущирущица
щица, ул.
ца
Отец Паисий 2

15
молба по чл. 26
от Наредба № 49,
№ 49-02/25 от
19.01.2009 г.

Издател, № и
дата, том, регистър, дело

Вид
собственост
16
18
Соб- Обстве- щинност ска
частна

Вид
на
правото

ДЪРЖАВЕН

0.565

0,000

Извора 34,697

IX

IX

Площ Площ за Площ, Площ Площ Площ за Обща
Вид
Име на собна
отчуж- отне- за вре- с огра- право на площ собствественик
имота даване в та ДС, менно
ничепреми- в дка
ност
(име, презив дка
дка
дка
отчуж- ние в наване и
ме и фамидаване ползва- огранилия),
в дка
нето в чение за
име юрид.
дка
ползване
лице
в дка
Извора 10,294 1,082
0,000 0,000
0,000
0,000
1,082 Об115246756
щинска Община Печастна рущица

Местност

Кат.
112

Общо: 466,681 10,286
0,000 0,000
0,000
0,000
10,286
Кадастрален регистър на недвижимите имоти, през които минава проектно ел. трасе за ПИ 210.387, м. Извора, землище Перущица

210.384 Селско Други
стопан- изостаство
вени
орни
земи
210.387 Селско Ниви
стопан- (орна
ство
земя)

Имот
№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 33

8

210.387

210.384

П о з .   34696 Земеделска тери- Нива
имот
тория

П о з .    1330 Земеделска тери- За селскоимот
тория
стопански, горски, ведомствен
път
П о з .   10294 Земеделска тери- Изостаимот
тория
вена орна
земя

7

210.373

4

П о з .    5842 Земеделска тери- За алея
имот
тория

3

3.711

1

Община
Перущица

10
Община
Перущица

202536382 ПК – Пе- гр. Перурущица
щица, ул.
Виктор
Юго 3

202536382 ПК – Пе- гр. Перурущица
щица,  ул.
Виктор
Юго 3

202536382 ПК – Пе- гр. Перурущица
щица, ул.
Виктор
Юго 3

м. Из- „Новарто
вора инвест –
ООД

м. Из- „Новарто
вора инвест –
ООД

115246756 ПК – Пе- гр. Перурущица
щица,  ул.
Отец Паисий 2

115246756 ПК – Пе- гр. Перурущица
щица

11
12
13
115246756 ПК – Пе- гр. Перурущица
щица,  ул.
Отец Паисий 2
115246756 ПК – Пе- гр. Перущирущица
ца,  ул. Отец
Паисий 2

м. Из- „Новарто
вора инвест –
ООД

м. Из- Община
вора Перущица

м. Из- Община
вора Перущица

9

Служба по вписванията – АВ
Пловдив,
№ 128/3.06.2014 г.,
СВ № 110, СВ
дата 3.06.2014 г.,
СВ том 40, СВ
рег. 14401
Служба по вписванията – АВ
Пловдив, от
21.02.2014 г., СВ
№ 34, СВ дата
5.03.2014 г., СВ
том 14, СВ рег.
5233
Служба по вписванията – АВ
Пловдив, № 1 от
6.01.2014 г., том
1, рег. 27, дело 1,
СВ № 19, СВ дата
6.01.2014 г., СВ
том 1, СВ рег. 88,
СВ дело 8
Служба по вписванията – АВ
Пловдив, № 27 от
30.05.2013 г., том
2, рег. 944, дело
180, СВ № 21, СВ
дата 31.05.2013 г.,
СВ том 39, СВ
рег. 14582, СВ
дело 6802

15
молба по чл. 26
от Наредба № 49,
№ 49-02/224 от
15.10.2012 г.
молба по чл.
26 от Наредба
№ 49-№ 49-02/72
от 30.06.2010 г.
молба по чл.
26 от Наредба
№ 49, № 02-11 от
15.08.2013 г.

С о б - Юрис т в е - диченост ско
лице

ДЪРЖАВЕН
С о б - Юрис т в е - диченост ско
лице

С о б - Юрис т в е - диченост ско
лице

Соб- Обстве- щинност ска
частна

16
18
Соб- Обстве- щинност ска
частна
Соб- Обстве- щинност ска
частна
Соб- Обстве- щинност ска
публична

БРОЙ 33
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 3   

3

4

7

8

9
10
м. Из- „Новарто
вора
инвест –
ООД

11
12
13
15
16
202536382 ПК – Пе- гр. Перущи- Служба по вписва- С о б рущица
ца, ул. Вик- нията – АВ Плов- с т в е тор Юго 3 див, от 21.02.2014
ност
г., СВ № 31, СВ
дата 5.03.2014 г.,
СВ том 14,
СВ рег. 5231

18
Юридическо
лице

0.565 Поз.
имот

0.548 Поз.
имот

0.495 Поз.
имот

   Води и водни Напо26190 площи
ителен
канал
     З е м е д е л с к а За сел834 територия
скостопански,
горски,
ведомствен
път

9

Община Перущица

МЗГ – ХМС

МЗГ – ХМС

МЗГ – ХМС

115246756

0000001115

0000001115

0000001115

ПК – Перущица

ПК – Перущица

ПК – Пе- гр. Перурущица щица,  ул.
Отец Паисий 2

молба по чл.
26, от Наредба
№ 49
№ 49-02/25 от
19.01.2009 г.

ПК – Пе- гр. Перу- ПК – Перущирущица щица
ца

ПК – Перущица

ПК – Перущица

15
ПК – Перущица

Издател, № и
дата, том, регистър, дело

Собстве- Дърност
жавна
частна
Собстве- Обност
щинска
частна

Собстве- Дърност
жавна
частна
Собстве- Дърност
жавна
частна

16
18
Собстве- Обност
щинска
частна

Вид на
Вид
правото собственост

ДЪРЖАВЕН

0.480 Поз.
имот

4
7
8
    З е м е д е л с к а За сел7887 територия
скостопански,
горски,
ведомствен
път
    Води и водни Напо4328 площи
ителен
канал
    Води и водни Напо1336 площи
ителен
канал

Адрес

Данни за собственици и носители на други
вещни права
Име, презиЕГН,
Съд, вид
Адрес
ме, фамилия,   БУЛСТАТ
на ренаименовагистър,
ние
№ на
том и  
партида
10
11
12
13
Община Пе115246756
рущица

114

1
3
0.119 Поз.
имот

Идентификатор
Нов
Вид на Площ Трайно пред- Начин
имота
в
назначение на трайкв. м
но ползване

Кадастрален регистър на недвижимите имоти, през които минава проектно трасе на водопровод и канал за ПИ 210.387, м. Извора, землище Перущица

1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 33

3

210.387 Поз.
имот

7

8

м. Извора

   З е м е д е л с к а Нива
34696 територия

м. Извора

„Новарто инвест“ – ООД

Община Перущица

Община Перущица

Община Перущица

м. Маноле- Община Пева нива
рущица

202536382

115246756

    20900

115246756

115246756

115246756

11
115246756

10
Община Перущица

м. Маноле- Община Пева нива
рущица

9

    З е м е д е л с к а За селм. Извора
1330 територия
скостопански,
горски,
ведомствен път
   З е м е д е л с к а И з о с т а - м. Извора
10294 територия
вена орна
земя

    З е м е д е л с к а За сел6907 територия
скостопански,
горски,
ведомствен път
    З е м е д е л с к а За сел1821 територия
скостопански,
горски,
ведомствен път
     З е м е д е л с к а Пасище
949 територия
с храсти

4

12

13

15

16

18

Служба по
вписвнията – Пловдив, №
110/3.06.2014 г.,
том 40, рег.
14401, СВ №
110, СВ дата
3.06.2014 г., СВ
том 40, СВ рег.
14401
ПК – Пе- гр. Перу- Служба по
рущица щица, ул. вписванияВ и к т о р та – АВ
Юго 3
Пловдив,
№ /21.02.2014 г.,
СВ № 34, СВ
дата 5.03.2014 г.,
СВ том 14, СВ
рег. 5233

ПК – Пе- гр. Перурущица щица,  ул.
Отец Паисий 2

Собстве- Юриност
дическо
лице

Собстве- Обност
щинска
частна

ПК – Перущица Собстве- Обност
щинска
частна
ПК – Пе- гр. Перу- молба  по чл.
Собстве- Общинрущица щица
26 от Наредба
ност
ска пуб№ 49 № 02-11 от
лична
15.08.2013 г.

Собстве- Обност
щинска
частна

молба по чл.
Собстве- Об26, от Наредба ност
щинска
№ 49
частна
№ 49-02/224 от
15.10.2012 г.
ПК – Перущица Собстве- Обност
щинска
частна

гр. Перу- молба по чл.
щица
26 от Наредба
№ 49
№ 49-02/72 от
30.06.2010 г.

ПК – Пе- гр. Перурущица щица,  ул.
Отец Паисий 2

ДЪРЖАВЕН

210.384 Поз.
имот

210.373 Поз.
имот

210.251 Поз.
имот

3.519 Поз.
имот

3.517 Поз.
имот

1
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„Новарто инвест“ – ООД

„Новарто инвест“ – ООД

м. Извора

м. Извора

м. Манолева
нива

м. Манолева
нива

Димитър
Йорданов
Кръстенов

Николай
Богданов
Яцев

м. Маноле- Николай
ва нива
Богданов
Яцев

10
„Новарто инвест“ – ООД

9
м. Извора

11

5010034429

6201077664

6201077664

202536382

202536382

202536382

12

ПК –
Перущица

ПК –
Перущица

ПК –
Перущица

ПК –
Перущица

ПК –
Перущица

13

15
Служба по
вписванията – АВ
Пловдив, №
1/6.01.2014 г.,
том 1, рег. 27,
дело 1, СВ №
19, СВ дата
6.01.2014 г., СВ
том 1, СВ рег.
88, СВ дело 8
Служба по
вписванията – АВ
Пловдив, №
27/30.05.2013 г.,
том 2, рег. 944,
дело 180, СВ
№ 21, СВ дата
31.05.2013 г., СВ
том 39, СВ рег.
14582, СВ дело
6802
Служба по вписванията – АВ
Пловдив, №
/ 2 1 . 0 2 . 2 0 14 г. ,
СВ № 31, СВ дата
5.03.2014 г., СВ
том 14, СВ рег.
5231
н. акт

гр. Пловдив, пл.
Малинов
1
гр. Плов- н. акт
див, пл.
Малинов
1
ПК – Пе- н. акт
рущица

гр. Перущица,  
ул. Виктор
Юго 3

гр. Перущица, ул.
Виктор
Юго 3

гр. Перущица, ул.
Виктор
Юго 3

16

18

Собстве- Частна
ност

Собстве- Частна
ност

Собстве- Частна
ност

Собстве- Частна
ност

Собстве- Юриност
дическо
лице

Собстве- Юриност
дическо
лице

ВЕСТНИК
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2428 З е м е д е л с к а Нива
територия

270.416 Поз.
имот

8

    З е м е д е л с к а Нива
1779 територия

7

270.16 Поз.
имот

4
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    З е м е д е л с к а Нива
3899 територия

3
116

270.15 Поз.
имот

1
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ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 195
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 031
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Силистра, взето
на заседание с Протокол № 03 от 4.02.2016 г.,
Общинският съвет – гр. Силистра, одобрява
подробен устройствен план на територията на
община Силистра: „ПУП – ПРЗ – план-схема за
подземна канална мрежа за оптични кабели за
нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, на
територията на с. Айдемир, община Силистра“.

3026

Председател:
М. Димитрова

ОБЩИНА СЛИВНИЦА
РЕШЕНИЕ № 64
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Слив
ница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за поземлен имот
извън урбанизираната територия на новообразуван НПИ № 102054 по КВС в землището на
гр. Сливница за обект: „Логистичен център и
локално пречиствателно съоръжение“ в зона
предимно производствена (Пп), транспортно-комуникационен план и трасе на ел. захранване със
следните параметри: площ – 26 669 кв. м; достъп
до път – № 000028, № 000176, № 102048 – полски
пътища на община Сливница.

3028

Председател:
М. Павлов

ВЕСТНИК
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№ 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626, землище с. Хрищени, община
Стара Загора, с обща дължина на трасето 351 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов

3260

РЕШЕНИЕ № 273
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
26.10.2012 г.) и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 258.340 по плана на новообразуваните имоти на местност Съборената
кюприя, землище гр. Стара Загора, разположен
извън границите на урбанизираните територии
на същото.
С плана за застрояване в цитирания имот се установява жилищна устройствена зона – Жм – свободно ниско застрояване (с височина на застрояване Н до 10 метра), и указаните в проекта
нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване – Кинт. – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %, за нуждите
на Лилия Любенова Карагеоргиева.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов

3261

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 272
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод
за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ
№ 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара
Загора и ПИ № 000626, землище с. Хрищени,
община Стара Загора, с обща дължина на водопроводното трасе 62 м.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на гравитачна канализация
за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ
№ 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара
Загора и ПИ № 000626, землище с. Хрищени,
община Стара Загора, с обща дължина на канализационното трасе 696 м.
3. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на канализация – тласкател за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ

52. – 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
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Хриси“, разположена в
землището на с. Мост, община Кърджали, област
Кърджали, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:

3010

№

X (m)

Y (m)

1.

4556110,0

9426110,0

2.

4556110,0

9426500,0

3.

4555750,0

9426500,0

4.

4555750,0

9426240,0

5.

4555906,1

9426184,3

6.

4555980,0

9426158,0

С Т Р.
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54. – 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. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Мерилин“, разположена в
землището на с. Кобилино, община Ивайловград,
област Хасково, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4530270

9463790

2.

4530212

9464365

3.

4529690

9464170

4.

4529805

9463760

5.

4530120

9463860

6.

4530140

9463780

3040
75. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис София
област, дирекция „Събиране“, на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С160023-095-0000003 от 14.03.2016 г. е възложен
на „Сутекс трейд“ – ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ
202090334, следният недвижим имот ведно с построените сгради: поземлен имот с идентификатор
39970.504.1062; площ: 5094 кв. м; начин на трайно
ползване: за текстилна промишленост; сграда
39970.504.1062.1: застроена площ – 1550 кв. м;
брой етажи – 1; предназначение: промишлена сграда; сграда 39970.504.1062.2: застроена
площ – 144 кв. м; брой етажи – 2; предназначение: административна, делова сграда; сграда
39970.504.1062.3: застроена площ – 92 кв. м, брой
етажи – 1; предназначение: сграда със смесено
предназначение; сграда 39970.504.1062.4: застроена
площ – 27 кв. м, брой етажи – 1; предназначение:
сграда за търговия; местонахож дение – Крумовград, ул. Съединение 43а.
3062
276. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси в област на висшето образование
8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност
„Театрознание и театрално изкуство“, за професори: Театрална критика – един; Пантомима – един;
Сценична реч – един, Вокално обучение – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За информация – тел. 9231
243, 9231 275, подаване на документи – в София,
ул. Раковски 108А, ет. 3, стая А 301.
3264
4 . – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурс за академична
длъжност доцент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност (банково и бюджетно счетоводство)“, за нуждите на катедра

ВЕСТНИК
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„Счетоводна отчетност“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „Докторантура и академично
развитие“, тел.: 0631/66-362.
3272
3. – Нов български университет обявява конкурси за: доцент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки; главни асистенти: в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. Администрация и управление (управление на човешкия
капитал) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, ул. Монтевидео 21, отдел
„Персонал“, офис 215, тел. 8110235.
3276
23. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурси
за: доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално
направление 3.8. Икономика; научна специалност
„Политическа икономия“; професор в област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки; професионално направление
3.9. Туризъм; научна специалност „Регионално
развитие и туризъм“, двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив, бул.
Дунав 78, стая № 1, тел.: 032/960-360.
3271
97. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.11. Биотехнологии (02.11.11 – Технология на
биологично активните вещества) за нуждите на
департамент „Приложна микробиология“, лаборатория „Приложни биотехнологии“ – Пловдив,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София 1113,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-24.
3047
30. – Институ тът по електроника „ А кад.
Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс
за академична длъжност главен асистент по
професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите
процеси“ за нуждите на лаборатория „Микро- и
нанофотоника“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института на адрес: София 1784,
бул. Цариградско шосе 72, тел. 875-50-79.
3273
77. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София, към
Селскостопанската академия обявява конкурс
за академична длъжност професор по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“, за нуждите на
научен отдел „Микробиология на почвата“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института,
София 1080, ул. Шосе Банкя 7, тел.: 02/824-76-84,
факс: 02/824-89-37.
3036
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16. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през юни 2016 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 1.06.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 95/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6051/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитрина Петрова Владова чрез
адвокат Николай Илиев, София, бул. Фр. Нансен
31, ет. 2, ап. 5, срещу Йоланда Първанова Янева
чрез адвокат Стефка Костадинова, София, бул.
Патриарх Евтимий 21Б; Божидар Христов Ушагелов, с. Петърч, община Костинброд, ул. Иван
Бончев 1; Симеон Христов Ушагелов, София, ж.к.
Обеля 2, бл. 222, вх. В, ап. 66; Мирослава Иванова
Иринкова чрез адвокат Кера Славчева, София,
ул. Три уши 1, ет. 3, ап. 6; Димитър Георгиев
Иринков, Бургас, ул. Константин Величков 29,
вх. 5, ет. 7, ап. 13; Георги Иванов Борисов чрез
адвокат Райна Мандакова, София, ул. Боряна 63,
бл. 5А, ет. 11, ап. 41; Петър Евлогиев Игнатов,
с. Петърч, община Костинброд, ул. Бузлуджа 14;
Стефанка Иванова Дичина-Игнатова, София, ж.к.
Люлин 3, бл. 311, вх. Б, ет. 7, ап. 33; Ива Игнатова
Игнатова, София, ж.к. Люлин 3, бл. 311, вх. Б,
ет. 7, ап. 33; Елена Игнатова Игнатова, София,
ж.к. Люлин 3, вх. Б, ет. 7, ап. 33.
НА 2.06.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5571/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3704/2008   по описа на Софийски градски съд,
подадена от Румяна Павлова Владимирова чрез
адвокат Красимира Николаева Динева, София,
ул. Люлин планина 22, вх. Б, ет. 4; Красимир
Павлов Владимиров чрез адвокат Красимира
Николаева Динева, София, ул. Люлин планина 22,
вх. Б, ет. 4, срещу Гена Дакова Найденова чрез
адвокат Елена Александрова Пенчева, София,
бул. Стефан Стамболов 2, ет. 2, ап. 12.
Трето гражданско отделение, 502/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11470/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Байер България“ – ЕООД, чрез
адвокат Кина Чутуркова, София, бул. Патриарх
Евтимий 82, срещу Галя Свиленова Маринова
чрез процесуален представител Лъчезар Колев
Минчев, с. Връв, община Брегово, област Видин,
ул. Панайот Хитов 1.
Трето гражданско отделение, 581/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1385/2015 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Милена Колева Йонкова чрез
адвокат Емилия Драганова Милкова-Милушева,
Стара Загора, ул. Христо Ботев 102, ет. 2, офис
6, срещу Енчо Иванов Енев чрез адвокат Кина
Стойкова Лисичкова, Стара Загора, ул. Захари
Княжески 83, ет. 1, ап. 2.
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НА 6.06.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 5869/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
127/2015 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Стойка Димитрова Иванова, с. Кошарица, ул. Двадесет и трети септември 50; „Гео
Пет – М“ – АД, представлявано от изпълнителния
директор Георги Иванов Георгиев чрез адвокат
Виктор Левиев, София, ж.к. Яворов, бл. 41, вх. А,
срещу Иван Георгиев Костов чрез адвокат Петър Атанасов, Несебър, ул. Иван Вазов 21, ет. 2;
Национална спортна академия „Васил Левски“,
София, Студентски град; „Мотор – Д“ – ЕООД,
чрез управителя Светослав Димитров Даков,
Пазарджик, бул. Георги Бенковски 102.
Второ гражданско отделение, 379/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1328/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Стоян Стайков Стоянов чрез адвокат
Мария Овагемова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1,
срещу Община Бургас, ул. Александровска 26,
Бургас.
Второ гражданско отделение, 661/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
287/2015 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от „Овощен разсадник“ – ЕООД, чрез
адвокат Георги Балджиев, София, ул. Граф Игнатиев 52 – 54, ет. 3, ап. 14, срещу „Агрохим“ – АД,
чрез адвокат Христо Бонев, Габрово, ул. Априловска 12, вх. А.
Второ гражданско отделение, 706/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1102/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Иван Костов Иванов чрез адвокат
Генади Дишев, София, ул. Княз Борис I № 99,
ет. 3; Тодорка Желязкова Богословова чрез адвокат Генади Дишев, София, ул. Княз Борис I
№ 99, ет. 3; Марийка Костова Димитрова чрез
адвокат Генади Дишев, София, ул. Княз Борис
I № 99, ет. 3, срещу Община Варна, бул. Осми
Приморски полк 43, Варна, и трета страна Петър
Иванов Георгиев, Балчик, ж.к. Балик, бл. 34,
вх. В, ап. 13.
Второ гражданско отделение, 796/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1765/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Янка Николова Георгиева чрез
адвокат Станислав Тачев, Пловдив, ул. Плевен
5, ет. 2, ап. 1; Атанаска Димова Кирацова чрез
адвокат Станислав Тачев, Пловдив, ул. Плевен 5,
ет. 2, ап. 1; Никола Дечев Кирацов чрез адвокат
Станислав Тачев, Пловдив, ул. Плевен 5, ет. 2,
ап. 1; Кристина Дечева Кирацова чрез адвокат
Станислав Тачев, Пловдив, ул. Плевен 5, ет. 2,
ап. 1, срещу Веселин Делчев Спасов, Първомай,
ул. Сливница 12Д; държавата, представлявана от
министъра на регионалното развитие и благо
устройството, чрез процесуалното представителство на областния управител на област Пловдив,
пл. Никола Мушанов 1, Пловдив; Изпълнителна
агенция „А втомобилна администрация“ при
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, ул. Ген.
Йосиф Гурко 5, ет. 7.
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Второ гражданско отделение, 914/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
327/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Таня Георгиева Маджарова, Бургас,
ул. Кирил и Методий 2, срещу Свилен Любенов
Димитров чрез адвокат Теменужка Друмева,
Варна, ул. Баба Тонка 14Б.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 593/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
422/2015 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Областна дирекция на МВР – Перник,
ул. Самоков 1, срещу Ирина Маринова Димит
рова чрез адвокат Анжела Асенова, Перник, ул.
Търговска 42.
Трето гражданско отделение, 645/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
660/2015 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Руси Тодоров Андреев чрез адвокат Юлия
Данева, Русе, ул. Кирил Старцев 3; Димитра
Калинова Андреева чрез адвокат Юлия Данева,
Русе, ул. Кирил Старцев 3; Татяна Русева Андреева чрез адвокат Юлия Данева, Русе, ул. Кирил
Старцев 3, срещу Гина Ангелова Андреева чрез
адвокат Надежда Симеонова, Русе, ул. Муткурова
36, вх. А3, ет. 2, офис 14.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 941/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2666/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ДФ „Земеделие“, София, бул. Цар
Борис III № 136, срещу „МТЖ Инвест“ – ЕООД,
София, ул. Странджа 4, ет. 4.
Първо търговско отделение, 1592/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
582/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Биомет Солар Пчеларово“ – ЕООД,
чрез адвокат Асен Георгиев, София, бул. Цар Освободител 14, ет. 2, Си Ем Ес Камерън Маккена
ЛЛП – Клон България/Дънкан Уестън, срещу
„Енерго – Про Мрежи“ – АД, с изпълнителни
директори Михеил Боцвадзе, Радослав Георгиев
Цветков, Петр Тесарж, Павел Ваня чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза
21, ет. 2, и трета страна Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране, София, бул.
Дондуков 8 – 10.
Първо търговско отделение, 1622/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
440/2013 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Дезинтегратор 1“ – ООД, с управител Живко Николов Иванов чрез адвокат Адриана
Станковска, Стара Загора, ул. К. Ганчев 64, офис
4, срещу „Римска баня ІІ“ – ООД, с управители
Владимир Маркович Трилисский и Сергей Валентинович Заикин чрез адвокат Петър Пешев,
Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б, ет. 2.
Първо търговско отделение, 1772/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
703/2014 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Борислав Кирилов Стоянов, Багренци,
ул. Бачо Киро 12, срещу Община Кюстендил, пл.
Велбъжд 1, Кюстендил; Кирил Бориславов Стоянов, Кюстендил, ж.к. Младост, бл. 7, вх. Б, ап. 41.
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Първо търговско отделение, 2056/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4966/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Севайтин Сабахтин Мустафа чрез
адвокат Стоян Чаталбашев, София, ул. Иван
Денкоглу 34, ет. 2; Хайрие Мюмюн Мустафа чрез
адвокат Стоян Чаталбашев, София, ул. Иван Денкоглу 34, ет. 2, срещу „Застрахователно дружество
Евроинс“ – АД, с изпълнителен директор Антон
Пиронски, София, бул. Христофор Колумб 43.
НА 6.06.2016 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1332/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 535/2014 по описа на Окръжен съд Шумен,
подадена от Росен Красимиров Стефанов, Върбица, ул. Алеко Константинов 4, срещу Гюнай
Ердоанов Ахмедов, Шумен, ул. Дедеагач 5, ет. 5,
ап. 54; Атанас Асенов Жеков, Шумен, ул. Сан
Стефано 79.
Четвърто гражданско отделение, 4922/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4/2015 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Веска Боянова Маринова чрез
адвокат Анета Генова, София, ул. Цар Симеон 13,
ет. 4, срещу Таня Маринова Тодорова чрез адвокат Евгения Аршинкова, Плевен, ул. Софроний
Врачански 8, ап. 2; Мария Маринова Тодорова
чрез адвокат Евгения Аршинкова, Плевен, ул.
Софроний Врачански 8, ап. 2, и страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 810/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
526/2015 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от търговско дружество „Пармаш“ – АД,
чрез адвокат Петър Шидеров, Сливен, ул. Хаджи
Димитър 14, ет. 2, срещу Спаска Йорданова Бабадалиева чрез адвокат Тодор Чакъров, Сливен,
ул. Хаджи Димитър 32, офис 4; Станчо Стефанов
Бабадалиев чрез адвокат Тодор Чакъров, Сливен,
ул. Хаджи Димитър 32, офис 4.
Четвърто гражданско отделение, 846/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1534/2014 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Клет България“ – ООД, чрез
адвокат Йордан Даскалов, София, пл. Македония
1, ет. 1, офис 1, срещу Мона Георгиева Котева
чрез адвокат Пламена Маркова, София, ул. Хан
Аспарух 39, ет. 1, ап. 1.
НА 7.06.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 967/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1869/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Станислав Колев Йордански чрез
адвокат Александър Тонев, София, бул. Витоша
81, ет. 3 (надпартерен), ап. 10, срещу Американски университет в България чрез адвокат Пейчо
Попчев, София, ул. Георги С. Раковски 127, ет. 3,
Офис център, кантора 329; Лазар Тодоров Бъчваров чрез адвокат Пейчо Попчев, София, ул. Г. С.
Раковски 127, ет. 3, кантора 329 – 331.
Първо гражданско отделение, 995/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
460/2015 по описа на Окръжен съд Перник, пода-
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дена от Марийка Христова Калчева чрез адвокат
Станимир Христов, София, ул. Владайска 19,
партер, срещу Нели Янкова Иванова чрез адвокат
Иван Витанов, Перник, ул. Търговска 42; Илка
Славчева Стаменова чрез адвокат Иван Витанов,
Перник, ул. Търговска 42; Георги Илиев Йосифов,
с. Дивля, област Перник, ул. Христо Ботев 13;
Николина Стоянова Йосифова, с. Дивля, област
Перник, ул. Христо Ботев 13; Добринка Янкова
Стоилова, Перник, ул. Луганск 73.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 192/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1317/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от Рилска света обител –  Рилски манастир,
чрез адвокат Ваня Атанасова Божинова-Иванова,
София, ул. Алабин 14, вътрешна къща, партер,
срещу Даниела Иванова Кадийска чрез адвокат
Георги Атанасов,  София, ул. Марко Балабанов
4А, вх. Б, ет. 3 – 5; Велислав Иванов Кадийски
чрез адвокат Георги Атанасов, София, ул. Марко
Балабанов 4А, вх. Б, ет. 3 – 5; Васил Николов
Кадийски чрез адвокат Георги Атанасов, София,
ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, ет. 3 – 5; Милен
Иванов Кадийски чрез адвокат Георги Атанасов,
София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, ет. 3 – 5.
Второ гражданско отделение, 520/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
644/2015 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Надя Тодорова Желева, Велинград,
ул. Райна Княгиня 4; Малинка Александрова
Добрева, Пловдив, ул. Копривщица 7; Атанас
Тодоров Ганев, Велинград, ул. Спас Дечев 20,
срещу Атанас Вангелов Мицикулев чрез адвокат Даниела Василева Калпазанова, Велинград,
ул. Иван Вазов 11; Иван Вангелов Мицикулев
чрез адвокат Даниела Василева Калпазанова,  
Велинград, ул. Иван Вазов 11; Йордан Атанасов
Мицикулев чрез адвокат Даниела Василева Калпазанова, Велинград, ул. Иван Вазов 11, и трета
страна Община Велинград, бул. Хан Аспарух 35,
Велинград.
Второ гражданско отделение, 638/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
335/2015 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Марин Ангелов Маринов чрез адвокат
Димитър Димитров, Ямбол, ул. Жорж Папазов
14, кантора 306; Славка Ангелова Чакърова чрез
адвокат Димитър Димитров, Ямбол, ул. Жорж
Папазов 14, кантора 306, срещу Ненчо Димитров
Христов чрез адвокат Стоянка Вангелова, Ямбол,
ул. Жорж Папазов 14, кантора 501.
Второ гражданско отделение, 703/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
688/2014 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Йорданка Георгиева Йорданова чрез
адвокат Здравко Василев, гр. Дупница, ул. Солун
1, ет. 2, срещу Мария Георгиева Бойчева чрез
адвокат Елица Стоева, София, ул. Княз Борис I
№ 71; Малинка Йорданова Бойчева чрез адвокат
Радка Велинова Дамова, гр. Дупница, област
Кюстендил, ул. Бенковски 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 508/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
298/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
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подадена от Николай Георгиев Пенчев чрез адвокат Станислав Мишев, Пловдив, ул. Марица
93, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 725/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1492/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Красимир Красимиров Кацаров чрез
адвокат Мария Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90, срещу „Навитас енд Ко“ – ЕООД, чрез
адвокат Стоян Евтимов, Бургас, бул. Христо
Ботев 81, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1029/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5928/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Снежанка Любомирова Николова
чрез адвокат Марин Петков Марков, София, бул.
Проф. Цветан Лазаров 13, офис  – етаж първи,
срещу „Ремотех“ – ЕООД, чрез процесуален представител Василена Петрова Димитрова, София,
ул. Иван Денкоглу 2, ет. 1, офис 2.
Трето гражданско отделение, 1104/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
945/2015 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Гергана Ботьова Христова чрез адвокат Красимир Дуков, Благоевград, ул. Стефан
Стамболов 1, ет. 2, офис 5, срещу „Многопрофилна
болница за активно лечение – Благоевград“ – АД,
Благоевград, ул. Славянска 60.
Трето гражданско отделение, 1177/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2024/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Петър Божидаров Димитров чрез
адвокат Венета Тенева, София, ул. Братя Миладинови 16, ет. 2, офис 3, срещу Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4144/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 336/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Тодорка Тодорова Ангелова чрез
адвокат Стефан Харизанов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53; Колю Тодоров Вълчев чрез адвокат
Пенка Каменова, София, ул. Хр. Белчев 2, ет. 3,
офис 20, срещу Любка Григорова Вълчева чрез
особен представител Желка Иванова Апостолова,
Бургас, ул. Любен Каравелов 5, вх. В, ет. 1; Магдалена Григорова Белева чрез особен представител
Желка Иванова Апостолова, Бургас, ул. Любен
Каравелов 5, вх. В, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 626/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1359/2015 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Кармела 2000“ – ООД, чрез адвокат
Габриела Николова, Велико Търново, ул. България 8, ет. 1, срещу Милена Георгиева Вичева
чрез адвокат Стоян Стойчев, Бургас, к-с Изгрев,
бл. 26, вх. 4, ет. 4, ап. 11.
Четвърто гражданско отделение, 1061/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11810/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Люба Аргирова Маринова чрез адвокат Мариана Христова, София,
ул. Христо Белчев 42А, ет. 2.
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Четвърто гражданско отделение, 1334/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 4028/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратурата на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Дойчин
Борисов Мирянов чрез адвокат Магдалена Плугчиева, София, бул. Витоша 4, ет. 4, кантора 415.
НА 8.06.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 418/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
135/2015 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Ирина Альошева Меричева чрез адвокат
Мария Чилова, Момчилград, ул. Гюмюрджинска
40А, ет. 1, срещу „Д-р Пендл и Д-р Писвангер
България“ – ЕООД, чрез адвокат Нина Гевренова,
София, ул. Вежен 27.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 665/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 617/2015 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Атанас Пенчев Няголов чрез адвокат
Андон Иванов Андонов, Бургас, ул. Оборище
85, срещу Младен Славов Славов чрез адвокат
Радослав Димитров Николов, Бургас, ул. Генерал Гурко 18, ет. 2; Апостол Янков Киров чрез
адвокат Радостин Йорданов Пенев, Бургас, ул.
Васил Левски 38.
Четвърто гражданско отделение, 891/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2262/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Даниела Атанасова Вангелова-Кръстева
чрез адвокат Ивелина Владимирова, Варна, бул.
Владислав Варненчик 55, ет. 2, офис 11, срещу
VIII СОУ с преподаване на чужди езици „Александър С. Пушкин“, представлявано от Светлан
Илиев – директор, чрез адвокат Албена Пейчева,
Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 2, офис 2.
Четвърто гражданско отделение, 956/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1099/2015 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Злата Вълчева Паликарова
чрез адвокат Яна Атанасова Стоянова, Стара
Загора, ул. Цар Ив. Шишман 81а, ет. 1; Желязко
Георгиев Паликаров чрез адвокат Яна Атанасова
Стоянова, Стара Загора, ул. Цар Ив. Шишман
81а, ет. 1, срещу ЕТ „Класик 2000 – Пенка Тонева – Даниела Паликарева“ чрез адвокат Богомил
Димитров Вълев, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев
64, кантора 8.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1964/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1459/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Деженерали застраховане“ – АД,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 68, срещу Венка
Петкова Сталева чрез адвокат Марин Иванов
Йотов, София, кв. Лозенец, бул. Черни връх 43,
ет. 9, офис 9.
Второ търговско отделение, 1074/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1864/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Лиляна Горанова Тодорова чрез ад-
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вокат Кирил Николов, София, бул. Македония 12,
ет. 3, срещу „ХДИ Застраховане“ – АД, София,
ул. Г. С. Раковски 99, ет. 12.
Второ търговско отделение, 1610/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
544/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Глобал Биомет“ – ЕООД, София, бул.
Никола Вапцаров 35, ет. 7, срещу „Енерго – Про
мрежи“ – АД, чрез адвокат Николай Банков,
Варна, бул. Мария-Луиза 46, ет. 3.
Второ търговско отделение, 1698/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2623/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Галина Петкова Чернаева чрез адвокат
Владимир Богов, София, ж.к. Люлин, бл. 385А,
партер, срещу Застрахователно дружество „Виктория“ – АД, София, ул. Искър 69 – 71.
Второ търговско отделение, 1796/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
211/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Диана Груйчева Тренчева, гр. Белослав, ул. Райна Княгиня 9; Красимир Груйчев
Тренчев, гр. Белослав, ул. Райна Княгиня 9, срещу
Застрахователно дружество „Виена иншурънс
груп“ – АД, София, пл. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 2050/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3909/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Красимир Красимиров Горанов
чрез адвокат Красимир Милев, София, ул. Цар
Асен 25, срещу Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, София, ул. Христофор Колумб 43.
Второ търговско отделение, 2306/2015, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 1479/2014 по описа на А пелативен съд
Пловдив, подадена от „ЕВН България Топлофикация“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Данов 37,
срещу Любов Благоева Куртева, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 289, вх. Б, ет. 4, ап. 5; Йордан Генов
Генов чрез адвокат Никола Янков, Пловдив, ул.
Алеко Константинов 16; Емил Атанасов Стоянов чрез адвокат Надежда Кръстева, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 52, ет. 1, ап.10; Красимир
Атанасов Димов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 207,
вх. В, ет. 7, ап. 21; Комисия за защита на потребителите, София, пл. Славейков 4.
Второ търговско отделение, 827/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
521/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Енерго – Про мрежи“ – АД, Варна, бул.
Владислав Варненчик 258, срещу Комисията за
защита на потребителите чрез адвокат Надежда
Недева, Варна, бул. Владислав Варненчик 112, ет. 4.
НА 8.06.2016 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 457/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
256/2015 по описа на Софийски градски съд, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Кирил Димитров Цвет
ков чрез адвокат Людмила Тренчева, София,
ул. Аксаков 46, ет. 2, ап. 4; Министерството на
вътрешните работи, София, бул. Шести септември 29, срещу Държавна агенция „Национална
сигурност“, София, бул. Черни връх 45.
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НА 9.06.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 6645/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
303/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Община Варна, бул. Осми приморски
полк 43, Варна, срещу „Джемини 31“ – ЕАД,
чрез адвокат Величка Джамбазова, Варна, ул.
Александър Дякович 45, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 5972/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
100/2015 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Стоян Димитров Марев чрез адвокат
Милен Банковски, София, ул. Врабча 14; Таня
Георгиева Милушева-Марева чрез адвокат Милен
Банковски, София, ул. Врабча 14; Сийка Василева
Букова чрез адвокат Милен Банковски, София,
ул. Врабча 14; Красимир Костадинов Буков чрез
адвокат Милен Банковски, София, ул. Врабча 14;
„Партнерс – 2009“ – ЕООД, чрез адвокат Красимир Марков, Стара Загора, ул. Промишлена 20,
срещу „Атур“ – ЕООД, Смолян, ул. Венера 2.
Първо гражданско отделение, 6280/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1800/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Кристияна Валентинова Заднепровска
чрез адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2, срещу Николина Минчева
Заднепровска чрез адвокат Галина Несторова,
Варна, бул. Осми приморски полк 54; Кристофър
Валентинов Заднепровски чрез адвокат Галина
Несторова, Варна, бул. Осми приморски полк 54.
Първо гражданско отделение, 549/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2300/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Костадинка Любенова Младенова-Матеус
чрез адвокат Ганка Трендафилова, Варна, бул.
Сливница 100А; Славка Любенова Младенова
чрез адвокат Ганка Трендафилова, Варна, бул.
Сливница 100А; Невянка Любенова Младенова
чрез адвокат Ганка Трендафилова, Варна, бул.
Сливница 100А; Светослав Любенов Младенов
чрез адвокат Ганка Трендафилова, Варна, бул.
Сливница 100А; Виолета Любенова Славова чрез
адвокат Ганка Трендафилова, Варна, бул. Сливница 100А, срещу Надежда Трифонова Петрова
чрез адвокат Коста Владимиров, Варна, бул.
Владислав Варненчик 86, бл. 2, ет. 3, ап. 7.
Първо гражданско отделение, 719/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
479/2015 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Георги Тодоров Енков чрез адвокат
Ани Нинова, София, бул. Патриарх Евтимий 51,
ет. 2, срещу Иван Тодоров Енков чрез адвокат
Георги Донков, Ботевград, пл. Саранск 5г, ет. 1;
Тодор Иванов Енков чрез адвокат Георги Донков,
Ботевград, пл. Саранск 5г, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1007/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
628/2011 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Борислав Илиев Димитров чрез адвокат Ирина Ильова, Дупница, ул. Солун 2, ет. 2,
срещу Кирил Александров Христов чрез адвокат
Евгени Йорданов, Кюстендил, ул. Търговска 1.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 403/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
403/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Иван Василев Мурджиев
чрез адвокат Елвира Василева Панкова, Пазарджик, ул. Петко Машев 11.
Четвърто гражданско отделение, 583/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
240/2015 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от „Инфрастроймонтаж – 5“ –  ЕООД,
Ямбол, ж.к. Зорница, бл. 6, вх. 3, ет. 3, ап. 127;
Борислав Софрониев Бориславов чрез адвокат
Красимир Иванов Босев, Монтана, ул. Васил
Левски 15, ет. 2; Величка Атанасова Хаджиянева-Бориславова чрез адвокат Красимир Иванов
Босев, Монтана, ул. Васил Левски 15, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 916/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 333/2015 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Иван Колев Георгиев,
Севлиево, ул. Марин Попов 54; Марике ван ден
Бринк Георгиев, Севлиево, ул. Марин Попов 54;
Петър Колев Петров чрез адвокат Радка Балтова, Габрово, ул. Скобелевска 28А, ет. 1, ап. 7,
срещу Мирослав Пенчев Христов чрез адвокат
Иван Скорчев Габровски, Габрово, ул. Юрий
Венелин 8, подн. А; Мария Станева Тасева чрез
адвокат Иван Скорчев Габровски, Габрово, ул.
Юрий Венелин 8, подн. А; Ник Иванов Георгиев,
Ловеч, Затвора.
Четвърто гражданско отделение, 1019/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4167/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Ивайло Стефанов
Цветанов чрез адвокат Васил Тончев, София, ул.
Г. С. Раковски 159, ет. 2, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 1190/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2251/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Калин Тодоров Божилов чрез адвокат
Иглика Василева, София, ул. Марко Балабанов
4а, ет. 4, срещу Прокуратурата на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 748/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1191/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Застрахователно акционерно дружество „Алианц България“ чрез адвокат Елена
Методиева, София, ул. Неофит Рилски 55, ет. 1,
срещу „Фермер 2000“ – АД, чрез адвокат Деян
Савов, София, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 2,
офис 5.
Първо търговско отделение, 1002/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2738/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Станислав Орлинов Николов чрез
адвокат Румен Котов, София, ул. Московска
21, срещу „Тюф Рейнланд България“ – ЕООД,
с управител Станислав Методиев Владимиров
чрез адвокат Румен Танчев, София, бул. Княз
Александър Дондуков 34, вх. В, ет. 2, ап. 4.
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Първо търговско отделение, 1320/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2452/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от ЕТ Галина Мартинова Радева с фирма
„Галина Мартинова“ чрез адвокат Костадин
Сирлещов, София, бул. Цар Освободител 14,
ет. 2, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, чрез
адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза
21, ет. 2, и трета страна Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране, София, ул. бул.
Княз Дондуков 8 – 10.
Първо търговско отделение, 2316/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
42/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Никола Митков Анев чрез адвокат Виолета Герова, София, бул. България 81В,
ет. 8, срещу Иван Георгиев Андонов чрез адвокат Мариана Господинова, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 68, ет. 5, офис 3, и трета страна „Вип
колект“ – ООД, чрез адвокат Виолета Герова,
София, бул. България 81В, ет. 8.
НА 9.06.2016 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3316/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
24/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Зелиха Хюсеинова Ахмедова чрез адвокат
Даниела Маринова Петрова, Варна, бул. Чаталджа 14Б, вх. В, партер, срещу Ибрям Сюлейман
Ибрям чрез адвокат Николай Балчев, Варна, ул.
Парижка комуна 2, ет. 2, и контролираща страна
Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, ул.
Георги Раковски 62, Варна.
Трето гражданско отделение, 6232/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
346/2015 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Живка Митева Георгиева чрез адвокат
Марияна Михайлова, Нова Загора, хотел „Яница“,
офис 106, срещу „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37.
НА 13.06.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 474/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
270/2013 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от „Дженерали застраховане“ – АД, София,
бул. Княз Ал. Дондуков 68, срещу Атанас Илиев
Велев чрез адвокат Светла Даулова, Шумен, ул.
Цар Иван Шишман 91, ет. 1; Иванка Кръстева
Велева чрез адвокат Светла Даулова, Шумен, ул.
Цар Иван Александър 91, ет. 1.
Първо търговско отделение, 3308/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2263/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Саламандър Асо“ – ООД, с управител Лъчезар Димитров Пенев чрез адвокат
А нжела Асенова, Перник, ул. Търговска 42,
срещу Застрахователна компания „Уника“ – АД,
с изпълнителни директори Клаудиа Рознак и Георги Георгиев, София, ул. Юнак 11 – 13; Петър
Венеславов Зарев, Радомир, ул. Училищна 21.
Първо търговско отделение, 1503/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2596/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Община Трън чрез адвокат Милен
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Георгиев, Перник, ул. Найчо Цанов 22, ет. 2, офис
3, срещу „Адева“ – ООД, в несъстоятелност, със
синдик Тихомир Николов Найденов чрез адвокат
Красимира Станкулова, София, ул. Московска
3А, ет. 1; Държавен фонд „Земеделие“, София,
бул. Цар Борис III № 136.
Първо търговско отделение, 3179/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4169/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Георги Любенов Върбанов чрез адвокат
Кирил Николов, София, бул. Македония 12, ет. 3,
срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, с изпълнителен директор Стоян Станимиров Проданов чрез адвокат
Мариан Гочев, София, бул. Джеймс Баучер 87.
НА 13.06.2016 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 603/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
156/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Николинка Кънева Димитрова чрез
адвокат Любомир Георгиев, София, ж.к. Люлин
10, бл. 109П, ет. 7, ап. 21; „ДЗИ –  Общо Застраховане“ – ЕАД, София, ул. Георги Бенковски 3,
срещу „ЗАД Армеец“ – АД, София, ул. Стефан
Караджа 2; Кристияна Живкова Димитрова чрез
адвокат Любомир Георгиев, София, ж.к. Люлин
10, бл. 109П, ет. 7, ап. 21.
Първо търговско отделение, 1044/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
532/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „БП Индъстрис“ – ЕООД, с управител
Пламен Стоянов чрез адвокат Златко Куртев,
Силистра, ул. Стефан Краджа 19, ет. 1, офис 1,
срещу „Обединена българска банка“ – АД, с изпълнителен директор Стилян Вътев чрез адвокат
Светлин Димитров, София, ул. Тинтява 13Б, ет. 6.
НА 14.06.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 3428/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
50/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Александров“ – ЕООД, Несебър,
ул. Св. св. Кирил и Методий 16, срещу „Алианц
Глобъл Корпорейт § Спешълти“ – АД, чрез адвокат Юлиян Александров Спасов, София, бул.
Христо Смирненски 11, ет. 5.
Второ търговско отделение, 3574/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12892/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Възход Манифакчъринг“ – ЕООД,
Девин, бензиностанция „Настански мост“, срещу
Министерството на икономиката и енергетиката,
София, ул. Славянска 8.
Второ търговско отделение, 3806/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1717/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Лидия Иванова Мангърова чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10, срещу Застрахователно акционерно дружество
„Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2.
Второ търговско отделение, 362/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
86/2014 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Цветелина Петрова Събева-Христова,
Шумен, ул. Съединение 45, вх. 1, ап. 16; Галина
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Маринова Маринова, Шумен, ул. Софийско шосе
4, вх. 1, ет. 3, ап. 9, срещу „Про лего“ – АД, София, ул. Константин Фотинов 113А, ет. 2, офис
5; „Юробанк Българи я“ – А Д, чрез адвокат
Петя Колчева,София, ул. Околовръстен път 260;
„Бългериън ритейл сървисиз“ – АД, София, бул.
Околовръстен път 260, сграда С, ет. 5, офис 9.
Второ търговско отделение, 1556/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1151/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „И Ар Би Лизинг“ – ЕАД, чрез
адвокат Георги Стойчев, София, бул. Княз Ал.
Дондуков 13, ет. 2, срещу „Н. Запрянов“ – ЕООД,
чрез адвокат Светослав Димитров Димитров,
Стара Загора, ул. Ген. Столетов 42А; Запрян Начев Запрянов чрез адвокат Светослав Димитров
Димитров, Стара Загора, ул. Ген. Столетов 42А;
Радка Христова Тенева чрез адвокат Светослав
Димитров Димитров, Стара Загора, ул. Ген.
Столетов 42А; Диана Начева Танева чрез адвокат
Светослав Димитров Димитров, Стара Загора,
ул. Ген. Столетов 42А.
Второ търговско отделение, 1839/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4294/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Столична община, София, пл. Славейков 6, срещу Христо Костадинов Христов чрез
адвокат Полина Гроздева Савова, София, ул. Г.
С. Раковски 127, ет. 3, офис 333.
Второ търговско отделение, 1922/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1134/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община „Родопи“, Пловдив, ул. Софроний Врачански 1а, срещу „Еко Глобал“ – АД,
в несъстоятелност, чрез адвокат Радка Петрова,
Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 4.
НА 14.06.2016 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 846/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
232/2014 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Янка Петкова Иванова, Айтос, ул. Братя
Миладинови 17, ет. 2, срещу „Золумови“ – ЕАД,
Бургас, ул. Хан Крум 38, ет. 1.
Второ търговско отделение, 1399/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
850/2013 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Елка Стойкова Димова, Кърджали,
ул. Сан Стефано 20, ет. 2, ап. 1, срещу Министерството на земеделието и храните – Областна
дирекция – Кърджали, бул. България 74.
2918
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК обявява, че е постъпил протест от Андрей
Червеняков – прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас, на основание чл. 186, ал. 2 във връзка
с чл. 16, ал. 1 АПК и чл. 145, ал. 5 ЗСВ против
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги и права
на територията на община Поморие, приета от
Общинския съвет – гр. Поморие, актуализирана
последно с Решение № 22 от 22.12.2015 г., в частта
є по т. 13 – 1, 2, 3, 4, раздел Г, тарифа № 2. По
протеста е образувано адм.д. № 768/2016 г. по
описа на Административния съд – Бургас, което
е насрочено за 19.05.2016 г. в 11,20 ч.
3002
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Явор Тодоров Инджов с
адрес: Бургас, ул. Александровска 102, против
заповед № РД-1002 от 29.01.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по рибарство и аквакултури. По оспорването
е образувано адм. дело № 526/2016 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 14.06.2016 г. от 11 ч.
3024
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от районен прокурор
на Районна прокуратура – гр. Средец, против
чл. 67, т. 80 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Средец. По
оспорването е образувано адм. дело № 663/2016 г.,
насрочено за 2.06.2016 г. от 11 ч.
3268
Административния съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 779/2016 г.
по описа на съда по протест на Районна прокуратура – Асеновград, против чл. 29, ал. 1 – 3
от Наредбата за осиг у ряване и поддържане
на обществения ред, чистота, организация и
безопасност на движението на територията на
община Асеновград. Делото е със страни: оспорващ – Районна прокуратура – Асеновград, и
ответник Общинският съвет – Асеновград, и е
насрочено за 22.06.2016 г. от 9,30 ч.
3023
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда е
образувано адм. дело № 108/2016 г. по описа на
съда, което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 15.06.2016 г. от 14,30 ч. и
по което предмет на оспорване е разпоредбата
на чл. 44, т. 26 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Нова Загора,
приета от Общинския съвет – гр. Нова Загора,
с Решение № 74 от 9.03.2012 г.
3022
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при РП гр. Велики Преслав срещу
т. 9 от приложение № 5 „Технически услуги“, с
която е въведена такса за техническа услуга „Издаване на разрешение за прокопаване на улици,
тротоари, зелени площи и други“, на Наредбата
за реда за определяне и събиране на местни
такси, цени на услуги и права в община Велики
Преслав, приета с Решение № 276 от 23.07.2002 г.
на Общинск и я съвет – гр. Велик и Преслав.
Въз основа на протеста е образувано адм. дело
№ 108/2016 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 20.05.2016 г. от 9,30 ч.
3001
Административният съд – Шумен, призовава
Исмаил Ахмед Керим, живущ в Република Турция, с неизвестен адрес, да се яви на 27.05.2016 г. в
9,30 ч. на съдебно заседание като заинтересована
страна по а.д. № 28/2016 г. по жалба на Мустафа
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Шабанов Якубов от с. Крайгорци, област Шумен.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
3266
Административният съд – Шумен, призовава
Фатма Керимоглу, живуща в Република Турция,
с неизвестен адрес, да се яви на 27.05.2016 г. в
9,30 ч. на съдебно заседание като заинтересована
страна по а.д. № 28/2016 г. по жалба на Мустафа
Шабанов Якубов от с. Крайгорци, област Шумен.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
3267
Районният съд – Девня, гражданска колегия,
I състав, призовава Неджмедин Зекеря Велжанов
с последен адрес община Добрич, гр. Добрич, ж.к.
Строител № 71, вх. В, ет. 3, ап. 8, с неизвестен
настоящ адрес в Република Турция, да се яви
в съда на 12.07.2016 г. в 11 ч. като ответник по
гр.д. № 840/2015 г., заведено от Емине Ахмедова
Османова, с предмет чл. 127, ал. 2 във връзка
с чл. 150 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3059
Районният съд – Девня, гражданска колегия,
I състав, призовава Гьокан Озбек, гражданин
на Република Турция, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 12.07.2016 г. в 11 ч. като ответник
по гр.д. № 22/2016 г., заведено от Бистра Маринова Озбек, с предмет чл. 49 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3060
Свищовският районен съд призовава Вито
Мичич, роден на 1.01.1967 г., г ра ж данин на
Босна и Херцеговина, с неизвестен адрес в
чужбина и в България, да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
в канцеларията на съда, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея за
отговор по чл. 131 ГПК по гр.д. № 173/2016 г.
по описа на съда, подадена от Нели Дамянова
Игнатова от Свищов чрез пълномощника адв.
Петко Димитров от ВТАК, с която е предявен
иск по чл. 132, ал. 1, т. 2 СК. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3025

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска национална федерация по муайтай“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 5.06.2016 г. в 9 ч. в
София, бул. Арсеналски 11, ет. 7, при следния
дневен ред: 1. отчитане на дейността; 2. приемане на спортен график за 2016 г.; 3. промяна на
устава на сдружението; 4. промяна на състава на
управителния съвет на сдружението; 5. приемане
на нови членове; 6. други.
3046
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1. – Управителният съвет на СНЦ „Училищно
настоятелство при СГХСТ“ – София, на основание чл. 16 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 9.06.2016 г. в
18 ч. в гр. София 1373, район „Красна поляна“,
ул. Суходолска 12, Софийска гимназия по хлебни
и сладкарски технологии, в учителската стая,
при следния дневен ред: 1. отчет за работата на
сдружението; 2. обсъждане и предложения по
изпълнение на целите и средствата от устава на
сдружението; 3. приемане и изключване на членове; 4. избор на нов съвет на настоятелите; 5.
разни. Поканват се всички членове на сдружението
да вземат участие в работата на ОС лично или
чрез упълномощен в съответствие със закона и
устава представител.
3029
1. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „Лаурус“, София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
19.06.2016 г. в 13 ч. в София, ул. Юрий Гагарин
7, читалище „Н. Хайтов“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността за 2015 г.; 2. приемане
на нови членове в сдружението; 3. приемане на
годишен бюджет за 2016 г.; 4. избор на нов упра
вителен орган; 5. промяна на определението на
сдружението в обществена полза; 6. приемане
на нов устав; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички
членове да вземат участие.
3031
14. – Управителният съвет на Българската
асоциация на частните училища (БАЧУ), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.06.2016 г. в 10 ч. в София, ул. Христо
Белчев 21, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността за 2015 г., финансов отчет за 2015 г.
и бюджет за 2016 г.; 2. промени в устава на БАЧУ;
3. избор на управителен съвет; 4. определяне на
встъпителен и годишен членски внос; 5. разни.
3037
8. – Управителният съвет на Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 29.06.2016 г. в 10 ч.
в Бургас, ул. Цар Петър 17, ДНТ – Бургас, ет. 4,
зала № 4, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на ТО на НТС за дейността на
организацията за периода юли 2011 – юни 2016 г.;
2. приемане на основни насоки за дейността на
ТО на НТС за периода 2016 – 2021 г.; 3. приемане
на бюджет на ТО на НС; 4. освобождаване от
отговорност на ръководството и членовете на УС
на ТО на НТС; 5. избор на управителен съвет и
ръководство на ТО на НТС съгласно чл. 20, 26 и
27 от устава на ТО на НТС. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
3020
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1. – Управителният съвет на СНЦ „ТД Веслец – Враца“ – Враца, на основание чл. 26 и
чл. 8, ал. 1, т. 9 от устава на дружеството свиква
общо събрание на членовете на дружеството на
23.06.2016 г. в 16 ч. във Враца, ул. Зорница 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове;
2. приемане на отчет за дейността за 2015 г.; 3.
приемане на програма за 2016 г. за дейността на
дружеството; 4. приемане на промяна в устава на
дружеството; 5. избор на нов управителен съвет;
6. разни. В случай че в обявения час се съберат
по-малко от половината от броя на членовете,
същото ще се проведе един час по-късно при
същия дневен ред на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ.
3043
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел СК „Шампион“ – Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на
23.06.2016 г. в 14 ч. в Плевен, ул. Софроний Врачански 1, бл. „Балчик“, вх. Б, ет. 6, ап. 18, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СК
„Шампион“ – гр. Плевен, за 2015 г.; 2. финансов
отчет на СК „Шампион“ – Плевен, за 2015 г.; 3.
разни. Поканени за участие са всички членове на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се провежда един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и се счита за законно, колкото и членове да
присъстват.
3044
80. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пловдив, на основание чл. 109, ал. 2
от Закона за адвокатурата насрочва нов избор за
председател на Адвокатската колегия, членове на
Адвокатския съвет, членове на Дисциплинарния
съд и членове на Контролния съвет на 19.06.2016 г.
от 9 до 17 ч. в офиса на Адвокатската колегия – Пловдив, в Пловдив, бул. Шести септември
152, ет. 3, офис 3-2Б. При условията на чл. 108,
ал. 1 от Закона за адвокатурата допълнителният
избор ще се проведе на 26.06.2016 г. от 9 до 17 ч.
на същото място.
3274
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Танцов клуб – Чайка – Бургас – Поморие“, Поморие, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 13.06.2016 г. в 18,30 ч.
в Бургас в сградата на ОУ „Пейо Яворов“ при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
изгот вени те годишни финансови от чет и на
сдружението за финансовите 2014 г. и 2015 г.;
предложение за решение: ОС приема изготвените
годишни финансови отчети на сдружението за
финансовите 2014 г. и 2015 г.; 2. обсъждане и приемане изготвените годишни отчети за дейността
на сдружението за 2014 г. и 2015 г.; предложение
за решение: ОС приема изготвените годишни
отчети за дейността на сдружението за 2014 г.
и 2015 г.; 3. обсъждане и приемане на проект за
бюджет за 2016 г.; предложение за решение: ОС
приема бюджета за 2016 г.; 4. приемане на нови
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членове на сдружението; предложение за решение: ОС приема за нови членове на сдружението
лицата, чиито молби за приемане са разгледани и
одобрени от управителния съвет на заседанията
му от 26.08.2015 г. и от 13.04.2016 г.; 5. приемане
на нов устав на сдружението; предложение за
решение: ОС приема нов устав на сдружението;
6. освобождаване на членове на управителния
съвет; предложение за решение: ОС освобождава
като членове на управителния съвет Наталия
Кръстева Николова, Елина Иванова Савова,
Росица Ангелова Хулева, Тинка Лазарова Костадинова, Весела Тенева Тодорова; 7. избор на
нови членове на управителния съвет в съответствие с установения от новоприетия устав числен
състав на управителния орган; предложение за
решение: ОС избира за членове на управителния
съвет: Елеонора Янчева Дечева и Николай Енчев
Дългъров. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 26, изречение
второ от устава на сдружението редовното общо
събрание на членовете на сдружението ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред при условията на спадащ
кворум, като същото ще бъде законно независимо от присъстващите или представени на него
членове. Всички писмени материали, свързани с
дневния ред на общото събрание, се предоставят
на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление на сдружението, считано от датата на обнародване на поканата за
свикването на общото събрание в „Държавен
вестник“. При поискване се предоставят на всеки
член безплатно. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.
3038
7. – Управителният съвет на Дома на науката и техниката, Разград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.06.2016 г.
в 16 ч. в Разград, ул. Бузлуджа 2, зала 102, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет за периода 2011 – 2015 г.;
2. приемане бюджет на ДНТ за 2016 – 2020 г.; 3.
освобождаване на управителния съвет; 4. избор
на нов управителен съвет.
3011
2. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Футболен клуб
Аристон“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на сдружението на 17.06.2016 г. в 10 ч. в Русе, бул. Липник 121 – адрес на управление на сдружението,
при следния дневен ред: 1. приемане годишния
финансов отчет за 2015 г.; проект за решение:
ОС приема годишния финансов отчет за 2015 г.;
2. избор на нов управителен съвет; проект за
решение: ОС избира нов управителен съвет; 3.
освобождаване от отговорност досегашните членове на управителния съвет за дейността им до
17.06.2016 г.; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност досегашните членове на управителния съвет за дейността им до 17.06.2016 г.
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Материалите, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на членовете на
сдружението в сградата в Русе, бул. Липник 121,
считано от датата на решението на управителния съвет за свикване на това общо събрание.
Поканват се всички членове или техни упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. Регистрацията на членовете на
сдружението и лицата, редовно упълномощени да
представляват членове на сдружението, започва
в 9 ч. на 17.06.2016 г. на мястото на провеждане
на общото събрание. Членовете – юридически
лица, се представляват от законните си представители или от изрично упълномощени за това
лица. При липса на кворум на основание чл. 28
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3275
1. – Управителният съвет на Ловно сдружение
„Сакара“, Свиленград, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 27.06.2016 г. в 17 ч. в малката
зала на Община Свиленград, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчетен доклад на управителния съвет за дейността на сдружението за
периода 2010 г. – 2015 г. и ГФО за дейността на
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сдружението за 2015 г.; 2. избор на управителни,
контролни и представителни органи; 3. промени
в устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 18 от устава и чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
3030
2. – Управителният съвет на Националния
съюз на зооинженерите в България, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 24.06.2016 г. в 11 ч. в зала № 1 на
Тракийския университет, АФ – Стара Загора, при
следния дневен ред: 1. прием на нови членове; 2.
отчет за дейността на НСЗБ; 3. избор на председател на НСЗБ; 4. други.
3063
Емилия Ташева Гюрова – лик видатор на
сдружение „Немскоговоряща евангелско-луте
ранска общност – София“, в ликвидация по
ф. д. № 5548/2005 г. на СГС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си към сдружението в
шестмесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3039

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
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