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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53
ОТ 20 МАРТ 2017 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Агенцията по обществени поръчки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Агенцията по обществени поръчки, приет
с Постановление № 56 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2004 г., бр. 48 и 78 от 2005 г.,
бр. 21 и 81 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 3 и
98 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г., бр. 17, 22 и 62
от 2012 г. и бр. 32, 82 и 100 от 2015 г.).
§ 2. Отменя се Постановление № 56 на
Министерския съвет от 2004 г. за създаване
на А генция по обществени поръчки към
министъра на икономиката и енергетиката
и за приемане на Устройствен правилник на
Агенцията по обществени поръчки (обн., ДВ,
бр. 24 от 2004 г.; изм., бр. 78 от 2005 г.).
§ 3. В т. 14 от приложение № 2 към чл. 4,
ал. 3 от Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
финансите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра на
финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4,
16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г.,
бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от
2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2,
37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26,
53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г.,
бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 2,
34, 46, 64 и 88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6
и 90 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 63 и 88
от 2014 г., бр. 64 и 100 от 2015 г. и бр. 100 от
2016 г.) числото „70“ се заменя с „85“.
§ 4. Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки в срок до един
месец от влизането в сила на постановлението утвърждава длъжностното разписание и
организира утвърждаването на длъжностните
характеристики на служителите в агенцията.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Агенцията по обществени поръчки
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и
численият състав на Агенцията по обществени
поръчки, наричана по-нататък „агенцията“.
(2) Агенцията подпомага министъра на
финансите при осъществяване на държавната
политика в областта на обществените поръчки.
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище в гр. София.
(2) Изпълнителният директор на агенцията
е второстепенен разпоредител с бюджет по
бюджета на Министерството на финансите.
Чл. 3. Агенцията подпомага изпълнителния
директор при осъществяване на неговите правомощия и осигурява технически дейността му.
Г л а в а

в т о р а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и се представлява от изпълнителен директор.
(2) Договорът с изпълнителния директор
се сключва, изменя и прекратява от министъра на финансите, съгласувано с министърпредседателя.
Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на
агенцията подпомага министъра на финансите
при осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки,
включително изготвя предложения във връзка
с разработването и приемането на стратегически документи, свързани с развитието на
системата на обществените поръчки.
(2) Изпълнителният директор отговаря за:
1. разработване на проекти на нормативни
актове в областта на обществените поръчки;
2. оказване на методическа помощ на възложителите, свързана с прилагане на Закона
за обществените поръчки (ЗОП), чрез:
а) издаване на общи методически указания
въз основа на мониторинг и обобщаване на
практиката;
б) предоставяне на становища по запитвания на възложители;
в) преки консултации;
3. популяризиране на добри практики при
възлагане на обществени поръчки, включително свързани с прилагането на екологични,
социални, иновативни изисквания и други;
4. организиране и управление на процеса
по подготовка, изготвяне и публикуване на
стандартизирани изисквания и документи;
5. осъществяване на контрол чрез случаен
избор на процедури за възлагане на обществени поръчки;
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6. осъществяване на контрол на процедури
на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 и 9 ЗОП;
7. осъществяване на контрол върху договори, възлагани на основание изключения от
приложното поле на ЗОП;
8. осъществяване на контрол върху изменения на договори за обществени поръчки на
основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП;
9. сезиране на компетентните органи за
упражняване на последващ контрол по спазването на ЗОП;
10. обжалване на решения на възложители,
с които са допуснати нарушения при провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки, установени от Европейската комисия
(ЕК) до сключването на договори и посочени
в уведомленията по чл. 221, ал. 1 ЗОП пред
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК);
11. поддържане и управление на единна
централизирана платформа за възлагане на
електронни обществени поръчки и Регистър
на обществените поръчки (РОП);
12. разработване и утвърждаване на образ
ци на документи и правила за използване на
централизираната платформа;
13. осигуряване на технически възможности
за използването в платформата по т. 11 на
образци на документи, свързани с възлагане
на обществени поръчки;
14. извършване на мониторинг на обществените поръчки;
15. издаване на месечен бюлетин с показатели, които характеризират основните елементи
на пазара на обществените поръчки;
16. поддържане на списъци на възложителите по ЗОП и уведомяване на ЕК за промени
в списъците;
17. съставяне, поддържане и актуализиране
на списък на външни експерти с професионална компетентност, свързана с предметите
на обществените поръчки, които възложителите могат да използват при подготовката и
провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки;
18. поддържане и актуализиране на списък
по чл. 57, ал. 4 ЗОП;
19. осъществяване на сътрудничество в областта на обществените поръчки с други органи, както и с браншови и други организации;
20. предоставяне на обобщена информация
от РОП чрез интернет страницата на агенцията;
21. осъществяване на меж ду народното
сътрудничество на Република България с
организации в област та на обществените
поръчки от други страни;
22. осъществяване на сътрудничество с ЕК,
включително за изпращане на информация
до нея, свързана със:
а) слу чаите на прилагане на чл. 13, ал. 1,
т. 1 ЗОП, както и по чл. 13, ал. 1, т. 13, бук
ва „б“ ЗОП, когато е поискана от ЕК;
б) правни или фактически проблеми при
участие на български лица в процедури за
възлагане на обществени поръчки за услуги
в трети страни;
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в) правни или фактически проблеми при
участие на български лица в процедури за
възлагане на обществени поръчки в трети
страни, които се дължат на неспазване разпоредбите на международното трудово право;
23. изготвяне и изпращане на периодични
отчети до ЕК, изисквани от нея, както и
изпращане на влезлите в сила определения
за допуснато предварително изпълнение по
чл. 205, ал. 3 ЗОП и на свързаните с тях решения по чл. 215, ал. 5 ЗОП на КЗК;
24. поддържане и актуализиране на информацията, която се събира и съхранява
в електронната база данни на ЕК (e-Certis),
включително при поискване предоставя разяснения на други държави членки, свързани
с информацията, включена в e-Certis;
25. предоставяне при поискване от други
държави членки на информация, свързана с
прилагането на чл. 48, 51, 52, 54 – 59, чл. 64,
ал. 3 – 7 и чл. 72, ал. 7 ЗОП;
26. представяне на годишен док лад за
дейността на агенцията на министъра на
финансите;
27. утвърждаване на образци на решения
по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП, обявленията,
които се изпращат до РОП, включително по
чл. 29, ал. 2 ЗОП, и информацията по чл. 230,
ал. 4 ЗОП.
(3) Изпълнителният директор:
1. ръководи дейността на методическия
съвет по чл. 246 ЗОП или определя за това
длъжностно лице;
2. издава индивидуални административни
актове в рамките на своята компетентност;
3. утвърждава длъжностно разписание на
агенцията;
4. утвърждава вътрешни правила, свързани
с дейността на агенцията;
5. упражнява правомощията на орган по
назначаване съгласно Закона за държавния
служител и на работодател по Кодекса на труда
по отношение на работещите в агенцията;
6. осъществява и други функции, произтичащи от закон или друг нормативен акт.
Чл. 6. Правомощията на изпълнителния
директор на агенцията при негово отсъствие
се осъществяват от главния секратр или от
друг, определен с писмена заповед, служител
на ръководна длъжност от агенцията.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 7. (1) Администрацията в агенцията
според дейностите, които извършва, е обща
и специализирана.
(2) Общата численост на персонала на
агенцията е 85 щатни бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложението.
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(4) Общата и специализираната администрация са организирани в дирекции.
(5) Към дирекциите изпълнителният директор може да създава отдели, а при необходимост – сектори към отделите.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 8. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на агенцията
за точното спазване на нормативните актове
и на законосъобразните разпореждания на
изпълнителния директор на агенцията, като:
1. осъществява изрично делегираните му
в писмен вид правомощия от изпълнителния
директор на агенцията;
2. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена в агенцията;
3. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
4. контролира и отговаря за работата с
документите и съхраняването им;
5. отговаря за изготвянето на ежегоден
доклад за състоянието на администрацията;
6. координира и контролира дейността по
стопанисването и управлението на държавната
собственост, предоставена на агенцията;
7. осъществява координация и контрол в
процеса на подготовката и изпълнението на
бюджета на агенцията;
8. координира и контролира дейностите по
управление на човешките ресурси в агенцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
10. организира разработването на вътрешни
правила, свързани с организацията на работата в агенцията.
(2) Главният секретар организира работата
с предложенията и сигналите в съответствие
с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Изпълнителният директор на агенцията
може със заповед да възложи и други функции
и задачи на главния секретар.
Раздел III
Обща администрация
Чл. 9. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на
изпълнителния директор на агенцията, създава
условия за осъществяване на дейността на
специализираната администрация и извършва
техническите дейности по административното
обслужване.
(2) Общата администрация на агенцията е
организирана в дирекция „Финанси, човешки
ресурси и административна дейност“.
Чл. 10. Дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“:
1. разработва проект на бюджет на агенцията за съответната година;
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2. организира и осъществява единна счетоводна отчетност по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството;
3. изготвя финансовите отчети и отчетите за
касовото изпълнение на бюджета на агенцията;
4. организира и осъществява стопанисването на активите и материално-техническото
снабдяване на агенцията;
5. организира и осъществява дейностите, свързани с управлението на човешките
ресурси, в съответствие с нормативните и
вътрешните актове;
6. осигурява правно обслужване, включително процесуално представителство на
агенцията;
7. планира и организира провеждането
на обществените поръчки на агенцията и
организира дейностите по отчитането на
сключените договори;
8. организира и разработва проекти на
вътрешни правила, свързани с организацията
на работата в агенцията;
9. разглежда заявленията за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация и изготвя
проекти на решения за предоставяне на достъп
или отказ за предоставяне на достъп, изготвя
справки и съставя отчети по този закон;
10. организира дейностите, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия
на работа на служителите в агенцията;
11. организира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка;
12. участва в изготвянето на годишния
доклад за дейността на агенцията;
13. участва в подготовката, организацията
и изпълнението на международни проекти и
програми;
14. координира връзките с обществеността
на агенцията;
15. организира дейностите, свързани с поддръжката на компютърното и комуникационното оборудване и на софтуера, без оборудването
и софтуера на РОП и на единна национална
електронна уеббазирана платформа;
16. организира и осъществява деловодната
и архивната дейност в агенцията;
17. участва в осъществяването на дейности
по информационна сигурност;
18. извършва и други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния
директор.
Раздел IV
Специализирана администрация
Чл. 11. Специализираната администрация
е организирана в три дирекции:
1. дирекция „Законодателство и методология“;
2. дирекция „Контрол на обществените
поръчки“;
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3. дирекция „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“.
Чл. 12. Дирекция „Законодателство и методология“:
1. изготвя проекти на стратегически документи, свързани с провеждането на политики
в областта на обществените поръчки;
2. разработва проекти на нормативни актове
в областта на обществените поръчки;
3. отговаря за съответствие на националното законодателство по обществени поръчки
с европейската нормативна уредба;
4. оказва методическа помощ по прилагането на ЗОП и на свързаните с него подзаконови
нормативни актове чрез:
а) изготвяне на общи методически указания;
б) изготвяне на становища по запитвания
на възложители;
в) участие в преки консултации;
5. изготвя наръчници и други помощни
материали, свързани с обществените поръчки;
6. изготвя предложения до изпълнителния
директор за сезиране на компетентните органи за упражняване на последващ контрол
по спазването на ЗОП;
7. участва в подготовката на стандартизирани изисквания и документи, използвани за
възлагането на обществени поръчки;
8. изготвя становище по предложенията
на възложители за включване в списъка по
чл. 57, ал. 4 ЗОП;
9. участва в осъществяването на сътрудничество в областта на обществените поръчки
с други органи, както и с браншови и други
организации;
10. участва в международното сътрудничество на Република България с организации
в областта на обществените поръчки от други
страни;
11. организира дейността на методическия
съвет по чл. 246 ЗОП за координиране на
контролната дейност;
12. участва в осъществяването на сътрудничество с ЕК, включително изпраща информация до нея, свързана със:
а) случаите на прилагане на чл. 13, ал. 1,
т. 1 ЗОП, както и по чл. 13, ал. 1, т. 13, бук
ва „б“ ЗОП, когато е поискана от ЕК;
б) правни или фактически проблеми при
участие на български лица в процедури за
възлагане на обществени поръчки за услуги
в трети страни;
в) правни или фактически проблеми при
участие на български лица в процедури за
възлагане на обществени поръчки в трети
страни, които се дължат на неспазване разпоредбите на международното трудово право;
13. извършва мониторинг на практиката по
прилагането на ЗОП въз основа на постъпилите запитвания и сигнали и на провежданите
преки консултации и във връзка с дейността
на методическия съвет;
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14. участва в заседанията на Консултативния комитет по обществените поръчки и в
работни групи към ЕК;
15. проучва практиката по обжалване на
процедурите за възлагане на обществени поръчки в страната и практиката на Европейския
съд по разрешаването на спорове в областта
на обществените поръчки;
16. подпомага изпълнителния директор
при предоставянето на други държави членки на информация, свързана с прилагането
на чл. 48, 51, 52, 54 – 59, чл. 64, ал. 3 – 7 и
чл. 72, ал. 7 ЗОП;
17. участва в подготовката на доклади при
изпълнение на ангажиментите на Република
България към Централноевропейското споразумение за свободна търговия и Европейското
споразумение за свободна търговия, свързани
с обществените поръчки;
18. участва в подготовката и изпълнението на международни проекти и програми в
областта на обществените поръчки;
19. изготвя предложения до изпълнителния
директор за обжалване пред КЗК на решенията на възложители, с които са допуснати
нарушения при провеждане на процедура за
възлагане на обществена поръчка, установени
от ЕК до сключването на договора и посочени
в уведомлението по чл. 221, ал. 1 ЗОП;
20. проучва добрите практики при възлагане на обществени поръчки, включително
свързаните с прилагането на екологични,
социални и иновативни изисквания и други
и подпомага изпълнителния директор при
популяризирането им;
21. участва при изготвянето на информацията, която се събира и съхранява в електронната
база данни на ЕК (e-Certis), създадена от ЕК;
при поискване предоставя на други държави
членки разяснения по информацията в e-Certis,
касаеща Република България;
22. участва в изготвянето на проекти на
вътрешни правила и заповеди във връзка с
функциите и дейността на дирекцията;
23. подпомага дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“ при
подготовката и провеждането на обществени
поръчки;
24. участва в изготвянето на годишния
доклад за дейността на агенцията;
25. извършва и други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния
директор.
Чл. 13. Дирекция „Контрол на обществените поръчки“:
1. осъществява контрол чрез случаен избор
на процедури за възлагане на обществени
поръчки;
2. осъществява контрол на процедури на
договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 ЗОП;
3. осъществява контрол върху договори,
възлагани на основание предвидените в ЗОП
изключения от приложното му поле;
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4. осъществява контрол върху изменения
на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП;
5. изготвя предложения до изпълнителния
директор за сезиране на компетентните органи за упражняване на последващ контрол
по спазването на ЗОП;
6. при необходимост участва в дейността
на методическия съвет по чл. 246 ЗОП за
координиране на контролната дейност;
7. изготвя проекти на правила и заповеди,
свързани с дейността на дирекцията;
8. участва в подготовката на стандартизирани изисквания и документи, използвани при
възлагането на обществени поръчки;
9. изготвя образци, използвани при осъществяване на контролната дейност;
10. предоставя текуща и периодична информация за резултатите от контролната дейност;
11. проучва и анализира често допускани
пропуски, слабости и нарушения, установени
при осъществяването на контрол;
12. участва в изготвянето на наръчници
и други помощни материали, свързани с обществените поръчки;
13. участва в изготвянето на годишния
доклад за дейността на агенцията;
14. участва чрез наблюдатели в проследяване на работата на комисията по чл. 103 ЗОП;
15. подпомага дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“ при
подготовката и провеждането на обществени
поръчки;
16. участва в подготовката и изпълнението на международни проекти и програми в
областта на обществените поръчки;
17. извършва и други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния
директор.
Чл. 14. Дирекция „Електронно възлагане,
стандартизиране и мониторинг“:
1. поддържа РОП и Портала за обществени
поръчки;
2. публикува своевременно цялата информация, изпратена за вписване в РОП, когато
е приложимо;
3. организира и участва в подготовката,
изготвянето и публикуването на стандартизирани изисквания и документи, използвани
за възлагането на обществени поръчки;
4. извършва дейности по публикуване на
информация на портала и на електронната
страница на агенцията;
5. извършва сл у жебно п реп ращане на
информация за документи, подлежащи на
публикуване, до Официален вестник на Европейския съюз в приложимите случаи;
6. отговаря за разработването на форми за
електронно попълване на информацията в РОП;
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7. отговаря за въвеждането, развиването,
поддържането и функционирането на единна
централизирана платформа за възлагане на
електронни обществени поръчки;
8. осигурява технически възможности за
използването на образци на документи, свързани с възлагането на обществени поръчки,
в единна централизирана платформа;
9. участва в изготвянето на проекти на
вътрешни правила във връзка с функциите
и дейността на дирекцията;
10. извършва мониторинг на обществените
поръчки въз основа на информацията от РОП
и единната централизирана платформа;
11. предоставя обобщена информация от
РОП чрез интернет страницата на агенцията
и изготвя месечен бюлетин с показатели за
пазара на обществените поръчки;
12. поддържа списъци на възложителите
по закона и при поискване уведомява ЕК за
промени в списъците;
13. поддържа и актуализира списък на вън
шни експерти с професионална компетентност,
свързана с предметите на обществените поръчки, които възложителите могат да използват
при подготовката и провеждането на процедури
за възлагане на обществени поръчки;
14. публикува информацията в списъка по
чл. 57, ал. 4 ЗОП;
15. изготвя отчети до ЕК и изпраща влезлите в сила определения за допуснато предварително изпълнение по чл. 205, ал. 3 ЗОП
и свързаните с тях решения по чл. 215, ал. 5
ЗОП на КЗК;
16. поддържа и актуализира информацията,
която се събира и съхранява в електронната
база данни на ЕК (e-Certis), създадена от ЕК;
при поискване предоставя на други държави
членки разяснения по информацията в e-Certis,
касаеща Република България;
17. участва в работата на работните групи
към ЕК, свързани с възлагането на електронни
обществени поръчки;
18. участва в изготвянето на наръчници
и други помощни материали, свързани с обществените поръчки;
19. участва в подготовката, координацията
и изпълнението на международни проекти
и програми в областта на електронните обществени поръчки;
20. проучва, изследва и въвежда добри
практики при възлагането на електронни
обществени поръчки;
21. изготвя текущи статистически справки
и отчети за нуждите на агенцията;
22. подпомага дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“ при
подготовката и провеждането на обществени
поръчки;
23. извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния
директор.
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Раздел V
Организация на работата в агенцията
Чл. 15. Вътрешните правила за организация
на работата в агенцията се утвърждават от
главния секретар.
Чл. 16. (1) Работното време на служителите
при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно
и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите е от
9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути
между 12,30 и 13,00 ч.
(3) А дминистративното обслужване на
трети лица се извършва всеки работен ден от
10,00 до 16,30 ч., с изключение на постоянно
предоставяните автоматизирани електронни
услуги, чрез РОП.
Чл. 17. (1) Предложения и сигнали могат
да се подават лично или чрез упълномощен
представител. Подадените предложения и
сигнали се регистрират по общия ред.
(2) Приемът на граждани и представители
на организации и изслушването на техните
предложения и сигнали се извършва всеки
вторник от 14,00 до 16,00 ч. в сградата на агенцията. Информация за това се оповестява на
интернет страницата, както и на указателното
табло в сградата на агенцията.
(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени:
1. имената по документ за самоличност и
адресът – за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност,
личният номер и адресът – за чужденец;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последният
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
4. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 3, не са под
писани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години, се
считат тези, които засягат факти и събития,
случили се преди повече от двадесет и четири
месеца, установено от датата на подаването
или заявяването.
(6) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на административни
звена към изпълнителния директор могат да
се правят до техните ръководители. Преписи
от тези предложения могат да се изпращат и
до изпълнителния директор.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или
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нецелесъобразни действия или бездействия,
с които се засягат държавни или обществени
интереси, права или законни интереси на
други лица, могат да се подават до:
1. изпълнителния директор или главния
секретар, когато сигналът се отнася до служители на агенцията;
2. министъра на финансите, когато сигналът
се отнася до изпълнителния директор; по преценка на подателя сигналът може да се подаде
и чрез изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 18. Административните звена пряко
си взаимодействат по въпроси от смесена
компетентност, като водещото звено обобщава
окончателното становище.
Чл. 19. Служителите в агенцията, заемащи
ръководни длъжности, съобразно възложените
им функции и задачите на ръководеното от
тях звено:
1. възлагат задачи на работещите в звеното,
контролират и отговарят за тяхното срочно
и качествено изпълнение;
2. осигуряват взаимодействие с другите
звена в дирекцията/агенцията в съответствие
с установените организационни връзки и
разпределението на дейностите между тях.
Чл. 20. (1) Директорите на дирекциите ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите,
възложени на съответната дирекция, в съответствие с определените с правилника функции.
(2) Директорите на дирекции изготвят и
съгласуват предложения за повишаване, преназначаване, стимулиране, санкциониране и
освобождаване на служителите в дирекцията.
Чл. 21. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 22. Деловодната дейност, движението
на документите, образуването и разглеждането
на преписките, архивирането и съхраняването
на ведомствените документи се регламентират
с вътрешни правила.
Чл. 23. Служителите в агенцията могат да
бъдат награждавани с отличия за образцово
изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за държавния служител.
Чл. 24. Правата и задълженията на служителите на агенцията по повод изпълнението на
служебните и трудовите им правоотношения,
както и други правоотношения, свързани с
тях, но неуредени в нормативни актове, се
регламентират с вътрешни правила.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 228, ал. 3 ЗОП и чл. 55
от Закона за администрацията.
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Приложение
към чл. 7, ал. 3
Обща численост на персонала в администрацията на Агенцията по обществени поръчки –
85 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч. дирекция „Финанси, човешки
ресурси и административна дейност“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Законодателство и методология“
дирекция „Контрол на обществените
поръчки“
дирекция „Електронно възлагане,
стандартизиране и мониторинг“

1
1
15
15
68
24
24
20

2133

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

към Хагската конвенция от 1954 г. за защита
на културните ценности в случай на въоръжен конфликт
(Ратифициран със закон, приет от ХХХVІІІ
Народно събрание на 29 март 2000 г. – ДВ,
бр. 30 от 2000 г. В сила за Република България
от 9 март 2004 г.)
Страните,
като осъзнават нуждата да подобрят защитата на културните ценности в случай на
въоръжен конфликт и да създадат повишена
система на защита на специално обозначени
културни ценности;
като потвърждават отново голямото значение на разпоредбите на Конвенцията за
защита на културните ценности в случай
на въоръжен конфликт, съставена в Хага на
14 май 1954 г., и като подчертават необходимостта от допълване на тези разпоредби чрез
мерки за подсилване на тяхното изпълнение;
водени от желанието да осигурят на Високодоговарящите се страни по Конвенцията
средство за по-пряко включване в защитата
на културните ценности в случай на въоръжен конфликт чрез създаване на подходящи
процедури;
като вземат предвид, че правилата, регулиращи защитата на културните ценности в
случай на въоръжен конфликт, трябва да отразяват развитието на международното право;

ВЕСТНИК
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като потвърждават, че правилата на международното обичайно право ще продължават
да се прилагат по въпроси, които не са регулирани от разпоредбите на този Протокол;
се съгласиха за следващото по-долу:
Г л а в а

1

ВЪВЕДЕНИЕ
Член 1
Определения
За целите на този Протокол:
(а) „Страна“ означава държава страна по
този Протокол;
(b) „културни ценности“ означава културни
ценности, както са определени в член 1 от
Конвенцията;
(с) „Конвенция“ означава Конвенцията
за защита на културните ценности в случай
на въоръжен конфликт, съставена в Хага на
14 май 1954 г.;
(d) „Високодоговаряща се страна“ означава
държава – страна по Конвенцията;
(е) „повишена защита“ означава системата
на повишена защита, установена от членове
10 и 11;
(f) „военен обект“ означава обект, който
по своята същност, местоположение, цел
или употреба ефективно подпомага военно
действие и чието пълно или частично разрушаване, превземане или неутрализиране, при
съществуващите към момента обстоятелства,
създава определено военно преимущество;
(g) „незаконен“ означава в нарушение, по
принуда или по друг начин на приложимото
вътрешно право на окупираната територия
или на международното право;
(h) „Списък“ означава Международният
списък на културни ценности под повишена
защита, установен съгласно член 27, точка 1,
буква (b):
(i) „Генерален директор“ означава Генералният директор на ЮНЕСКО;
(j) „ЮНЕСКО“ означава Организацията
на обединените нации за образование, наука
и култура;
(k) „Първи протокол“ означава Протоколът
за защита на културните ценности в случай
на въоръжен конфликт, съставен в Хага на
14 май 1954 г.
Член 2
Връзка с Конвенцията
Този Протокол допълва Конвенцията в
отношенията между Страните.
Член 3
Обсег на действие
1. В допълнение на разпоредбите, които се
прилагат в мирно време, този Протокол се
прилага и в случаите по член 18, точки 1 и 2
от Конвенцията и по член 22, точка 1.
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2. Когато една от страните във въоръжен
конфликт не е обвързана от този Протокол,
Страните по Протокола остават обвързани
от него в отношенията помежду си. Те са
обвързани от този Протокол и по отношение
на държава – страна в конфликта, която не
е обвързана от него, ако последната приема
разпоредбите на този Протокол и докато ги
прилага.
Член 4
Отношение между глава 3 и други разпоредби
от Конвенцията и този Протокол
Разпоредбите на глава 3 от този Протокол
се прилагат, без да се засяга:
(а) прилагането на разпоредбите на глава I от Конвенцията и на глава 2 от този
Протокол;
(b) прилагането на разпоредбите на глава II от Конвенцията, с изключение на това,
че както в отношенията между Страните по
този Протокол, така и в отношенията между
Страна по Протокола и държава, която го
приема и прилага в съответствие с член 3,
точка 2, когато на културните ценности са
предоставени едновременно специална и повишена защита, се прилагат само разпоредбите
за повишена защита.
Г л а в а
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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО
ЗАЩИТАТА
Член 5
Опазване на културните ценности
Подготвителните мерки, взети в мирно
време за опазването на културните ценности
от предвидимите последствия на въоръжен
конфликт съгласно член 3 от Конвенцията,
включват, при необходимост, подготовката
на описи, планирането на извънредни мерки за защита срещу пожар или срутване на
постройки, подготовката за преместването
на движими културни ценности или осигуряването на подходяща защита на място на
такива ценности и определянето на компетентни органи, отговорни за опазването на
културните ценности.
Член 6
Зачитане на културните ценности
С цел да се осигури зачитане на културните ценности в съответствие с член 4 от
Конвенцията:
(а) нарушаване на задълженията за въздържане от извършване на враждебно действие
срещу културна ценност на основание наложителна военна необходимост по смисъла на
член 4, точка 2 от Конвенцията е допустимо
само в случаите, когато и докато:
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(i) т ази културна ценност, по своята
функция, е превърната във военен
обект; и
(ii) н е съществува никаква друга възможна алтернатива за постигане на
подобно военно преимущество освен
тази, произтичаща от извършването
на враждебно действие срещу този
обект;
(b) нарушаване на задълженията културни
ценности да не се използват за цели, които
могат да доведат до тяхното разрушаване или
увреждане на основание наложителна военна
необходимост по смисъла на член 4, точка 2
от Конвенцията, е допустимо само в случаите,
когато и докато не е налице възможност за
избор между такова използване на културната
ценност и друг начин за постигане на подобно
военно преимущество;
(с) решението за позоваване на наложителна военна необходимост се взема само от
офицер, командващ военна част, равностойна
на батальон или по-голяма, или военна част,
по-малка по размер, където обстоятелствата
не позволяват друго;
(d) в случай на нападение въз основа на
решение, взето в съответствие с буква (а), се
отправя предварително ефективно предупреждение, когато обстоятелствата позволяват.
Член 7
Предпазни мерки при нападение
Без да се засягат други предпазни мерки,
които се изискват от международното хуманитарно право при провеждане на военни
операции, всяка страна в конфликта:
(а) прави всичко възможно, за да се увери,
че обектите на нападението не са културни
ценности, защитени съгласно член 4 от Конвенцията;
(b) взема всички възможни предпазни
мерки при избора на средства и методи на
нападение с оглед да се избегне и във всеки
случай да се намали случайното увреждане
на културни ценности, защитени съгласно
член 4 от Конвенцията;
(с) се въздържа от решение за започване
на нападение, което може да причини на
културни ценности, защитени съгласно член 4
от Конвенцията, случайно увреждане, надвишаващо очакваното конкретно и пряко военно
преимущество; и
(d) отменя или временно спира нападението, ако стане очевидно:
(i) че обектът е културна ценност, защитена съгласно член 4 от Конвенцията;
(ii) ч е нападението може да причини
на културни ценности, защитени
съгласно член 4 от Конвенцията,
случайно увреждане, надвишаващо
очакваното конкретно и пряко военно преимущество.
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Член 8
Предпазни мерки срещу последствията от
военни действия
Страните в конфликта във възможно найголяма степен:
(а) преместват движимите културни ценности извън местата, намиращи се в близост
до военни обекти, или осигуряват подходяща
защита на място;
(b) избягват разполагането на военни обекти
близо до културни ценности.
Член 9
Защита на културни ценности в окупирана
територия
1. Без да се засягат разпоредбите на членове
4 и 5 от Конвенцията, Страна, окупирала цялата или част от територията на друга Страна,
забранява и предотвратява по отношение на
окупираната територия:
(а) всеки незаконен износ, друго преместване или прехвърляне на собствеността на
културни ценности;
(b) всякакви археологически разкопки,
освен ако те са строго необходими за опазване, регистриране или запазване на културни
ценности;
(с) всякаква промяна на културните ценности
или изменение в използването им, насочени
към прикриване или разрушаване на културно,
историческо или научно доказателство.
2. Всякак ви археологическ и разкопк и,
промени или изменения в използването на
културните ценности в окупирана територия
се извършват в тясно сътрудничество с компетентните национални органи на окупираната
територия, с изключение на случаите, когато
обстоятелствата не позволяват това.
Г л а в а
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ПОВИШЕНА ЗАЩИТА
Член 10
Повишена защита
Културни ценности могат да бъдат поставени под повишена защита, ако отговарят на
следните три условия:
(а) да са културно наследство с най-голямо
значение за човечеството;
(b) да са защитени посредством подходящи
вътрешни законови и административни мерки,
признаващи изключителната им историческа и
културна стойност и осигуряващи най-високо
равнище на защита;
(с) да не се използват за военни цели
или за прикриване на военни обекти и да
е направена от Страната, която контролира
културните ценности, декларация, потвърждаваща, че те няма да бъдат използвани по
този начин.
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Член 11
Предоставяне на повишена защита
1. Всяка Страна трябва да предостави на
Комитета Списък на културните ценности,
чието поставяне под повишена защита възнамерява да поиска.
2. Страната, която има юрисдикция или
контрол над културните ценности, може да
отправи молба за включването им в Списъка,
който се изготвя в съответствие с член 27,
точка 1, буква (b). Тази молба съдържа цялата
необходима информация, свързана с критериите по член 10. Комитетът може да покани
Страна да отправи молба за включване на
културни ценности в Списъка.
3. Други Страни, Международният комитет на Синия щит и други неправителствени
организации със сходни функции могат да
препоръчат специфични културни ценности
на Комитета. В такива случаи Комитетът
може да покани Страна да отправи молба
за включване на тези културни ценности в
Списъка.
4. Нито молбата за включване в Списъка
на културни ценности, разположени на дадена територия, над която се претендират
суверенитет или юрисдикция от повече от
една държава, нито включването им в него
засягат по някакъв начин правата на страните
по спора.
5. При получаване на молба за включване
в Списъка Комитетът уведомява за молбата
всички Страни. Те могат да представят пред
Комитета възражения относно молбата в
срок от 60 дни. Възраженията могат да се
основават само на критериите по член 10.
Те трябва да бъдат конкретни и свързани с
факти. Комитетът обсъжда възраженията и
преди да вземе решение, дава разумна възможност за отговор на Страната, поискала
включването. Когато пред Комитета бъдат
представени такива възражения, решенията
за включване в Списъка се вземат независимо
от член 26 с мнозинство от четири пети от
неговите присъстващи и гласуващи членове.
6. При вземане на решение по молба за
включване в Списъка Комитетът може да
поиска съвета на правителствени и неправителствени организации, както и на отделни
експерти.
7. Решение за предоставяне или отказ да
се предостави повишена защита може да
се вземе само въз основа на критериите по
член 10.
8. В изключителни случаи, когато Комитетът е установил, че Страната, отправила
молба за включване на културни ценности в
Списъка, не може да изпълни критериите по
член 10, буква (b), Комитетът може да реши
да предостави повишена защита, ако молещата Страна подаде молба за международна
помощ съгласно член 32.
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9. При започване на военни действия страна в конфликта може да поиска по спешност
предоставянето на повишена защита на културни ценности под нейна юрисдикция или
контрол, като подаде молба до Комитета.
Комитетът незабавно предава тази молба на
всички страни в конфликта. В такива случаи
Комитетът разглежда възраженията на заинтересованите Страни по бърза процедура.
Решението за предоставяне на временна повишена защита се взема възможно най-бързо
и независимо от член 26 с мнозинство от
четири пети от присъстващите и гласуващи
членове. Временна повишена защита може
да бъде предоставена от Комитета до обявяването на резултата от редовната процедура
за предоставяне на повишена защита, ако
са изпълнени условията по член 10, букви (а) и (с).
10. Повишена защита се предоставя от
Комитета на културни ценности от момента
на тяхното включване в Списъка.
11. Генералният директор изпраща незабавно на Генералния секретар на Организацията
на обединените нации и на всички Страни
уведомление за всяко решение на Комитета за
включване на културни ценности в Списъка.
Член 12
Имунитет на културните ценности под повишена защита
Страните в конфликта осигуряват имунитета на културните ценности под повишена
защита, като се въздържат от превръщането
на тези ценности в обект на нападение или от
използването на ценностите или на тяхното
непосредствено обкръжение в подкрепа на
военни действия.
Член 13
Изгубване на повишената защита
1. Културните ценности, поставени под
повишена защита, губят тази защита само в
случаите:
(а) когато тя е спряна временно или отменена в съответствие с член 14; или
(b) когато и докато ценностите, по своята
употреба, са станали военен обект.
2. При обстоятелствата по точка 1, буква (b)
тези ценности могат да бъдат обект на нападение само ако:
(а) нападението е единственото възможно
средство за прекратяване на използването на
ценностите по точка 1, буква (b);
(b) при избора на средства и методи на
нападение са взети всички възможни предпазни мерки с оглед да се прекрати такова
използване и да се избегне, или във всеки
случай, да се намали увреждането на културните ценности;
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(с) освен в случаите, когато обстоятелствата не позволяват, поради изисквания за
непосредствена самозащита:
(i) н ападението е по заповед от найвисоко командно ниво;
(ii) е издадено ефективно предварително
предупреждение до враждуващите
сили, което изисква прекратяване
на използването по точка 1, буква (b); и
(iii) е даден разумен срок на враждуващите сили да възстановят положението.
Член 14
Временно спиране и отмяна на повишената
защита
1. Когато културна ценност вече не отговаря на който и да е от критериите по член 10
от този Протокол, Комитетът може да спре
временно нейния статус на културна ценност
под повишена защита или да отмени този
статус, като заличи културната ценност от
Списъка.
2. В случай на сериозно нарушение на
член 12 във връзка с културна ценност под
повишена защита, произтичащо от нейното
използване в подкрепа на военни действия,
Комитетът може да спре временно нейния
статус на културна ценност под повишена
защита. Когато такива нарушения са продължителни, Комитетът може по изключение да
отмени този статус, като заличи културната
ценност от Списъка.
3. Генералният директор незабавно изпраща
до Генералния секретар на Организацията на
обединените нации и до всички Страни по
този Протокол уведомление за всяко решение
на Комитета за временно спиране или отмяна
на повишената защита.
4. Преди да вземе такова решение, Комитетът дава възможност на Страните да изложат
своите възгледи.
Г л а в а
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НАК АЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И
ЮРИСДИКЦИЯ
Член 15
Сериозни нарушения на този Протокол
1. Всяко лице извършва нарушение по
смисъла на този Протокол, ако умишлено
и в нарушение на Конвенцията или на този
Протокол извърши някое от следните деяния:
(а) превърне културна ценност под повишена защита в обект на нападение;
(b) използва културна ценност под повишена защита или нейното непосредствено
обкръжение в подкрепа на военни действия;
(с) причини значително разрушение или
присвояване на културна ценност, защитена
от Конвенцията и от този Протокол;
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(d) превърне културна ценност, защитена
от Конвенцията и от този Протокол, в обект
на нападение;
(е) извърши кражба, грабеж, неправомерно
присвояване или действия на вандализъм,
насочени срещу културна ценност, защитена
от Конвенцията.
2. Всяка Страна приема мерки, които могат
да бъдат необходими, за да обяви нарушения
та, посочени в този член, за престъпления
съгласно вътрешното си право и да установи за
тези престъпления съответни наказания. При
това Страните спазват основните принципи на
правото и международното право, включително
правилата, разпростиращи индивидуалната наказателна отговорност и върху лица, различни
от лицата, които пряко са извършили деянието.
Член 16
Юрисдикция
1. Без да се засяга точка 2, всяка Страна
взема необходимите законодателни мерки, за
да установи своята юрисдикция над нарушенията по член 15 в следните случаи:
(а) когато такова нарушение е извършено
на територията на тази държава;
(b) когато предполагаемият извършител е
гражданин на тази държава;
(с) в случаи на нарушения по член 15, букви (а) – (с), когато предполагаемият извършител е на нейна територия.
2. По отношение на упражняването на
юрисдикция и без да се засяга член 28 от
Конвенцията:
(а) този Протокол не изключва понасянето
на индивидуална наказателна отговорност
или упражняването на юрисдикция според
националното или международното право,
което може да е приложимо, нито засяга
упражняването на юрисдикция според международното обичайно право;
(b) освен доколкото държава, която не е
Страна по този Протокол, може да приеме и да
прилага неговите разпоредби в съответствие с
член 3, точка 2, членове на въоръжените сили
и граждани на държава, която не е Страна
по този Протокол, с изключение на онези
граждани, които служат във въоръжените
сили на държава, която е Страна по този
Протокол, не носят индивидуална наказателна отговорност по силата на този Протокол,
нито пък този Протокол налага задължение
за установяване на юрисдикция над такива
лица или за тяхното екстрадиране.
Член 17
Преследване
1. Страната, на чиято територия се намира
предполагаемият извършител на нарушение
по член 15, точка 1, букви (а) – (с), ако не
екстрадира това лице, предава случая, без
каквото и да е изключение и без неоправдано забавяне, на своите компетентни органи
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за целите на преследването в съответствие с
процедурата, предвидена в нейното вътрешно
право, или съгласно съответните правила на
международното право, ако са приложими.
2. Без да се засягат, в зависимост от случая, съответните правила на международното
право, на всяко лице, по отношение на което
се провежда производство във връзка с Конвенцията или с този Протокол, се гарантира
безпристрастно отношение и справедлив съдебен процес в съответствие с вътрешното и
международното право на всички етапи от
производството, като в никакъв случай тези
гаранции не могат да бъдат по-малко благоприятни за лицето от онези, осигурени от
международното право.
Член 18
Екстрадиция
1. Нарушенията по член 15, точка 1, букв и (а) – (с) се считат за включени като нарушения, даващи основание за екстрадиция, във
всеки договор за екстрадиция между които и
да са Страни, сключен преди влизането в сила
на този Протокол. Страните се задължават да
включат такива нарушения във всеки договор
за екстрадиция, който се сключи между тях
впоследствие.
2. Когато една Страна, поставяща екстрадицията в зависимост от наличието на договор
за екстрадиция, получи молба за екстрадиция
от друга Страна, с която няма такъв договор,
замолената Страна може по своя преценка
да счита този Протокол за правна основа за
екстрадиция по отношение на нарушенията
по член 15, точка 1, букви (а) – (с).
3. Страни, които не поставят екстрадицията
в зависимост от наличието на договор за екс
традиция, признават помежду си нарушенията
по член 15, точка 1, букви (а) – (с) за даващи
основание за екстрадиция при условията на
правото на замолената Страна.
4. Ако е необходимо, нарушенията по член 15,
точка 1, букви (а) – (с) се разглеждат, за целите на екстрадицията между Страни, като
извършени не само на мястото, където са
извършени, но също така и на територията
на Страните, установили юрисдикция в съответствие с член 16, точка 1.
Член 19
Взаимна правна помощ
1. Страните си оказват взаимно в най-голяма степен помощ във връзка с разследвания или
наказателни производства или производства
по екстрадиция по отношение на нарушенията
по член 15, точка 1, букви (а) – (с), включително и помощ при събиране на доказателства,
необходими за производствата.
2. Страните изпълняват своите задължения
по точка 1 в съответствие със сключените
между тях договори или други споразумения
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за взаимна правна помощ. При липса на такива договори или споразумения Страните си
оказват помощ в съответствие с вътрешното
си право.
Член 20
Основания за отказ
1. За целите на екстрадицията нарушенията по член 15, точка 1, букви (а) – (с) и за
целите на взаимната правна помощ нарушенията по член 15 не се считат за политически
нарушения или за нарушения, свързани с
политически нарушения, или за нарушения
по политически мотиви. Съответно молба за
екстрадиция или за взаимна правна помощ,
основана на такива нарушения, не може да
бъде отказана само поради това, че се отнася
до политическо нарушение или до нарушение,
свързано с политическо нарушение, или до
нарушение по политически мотиви.
2. Нищо в този Протокол не може да се
тълкува като налагане на задължение за екстрадиция или за оказване на взаимна правна
помощ, ако замолената Страна има сериозни
основания да счита, че молбата за екстрадиция за нарушения по член 15, точка 1, букв и (а) – (с) или за взаимна правна помощ във
връзка с нарушения по член 15 е отправена с
цел преследване или наказване на лице заради
неговата раса, религия, националност, етнически произход или политически убеждения,
или че удовлетворяването на молбата може да
увреди положението на лицето поради някоя
от тези причини.
Член 21
Мерки относно други нарушения
Без да се засяга член 28 от Конвенцията,
всяка Страна приема необходимите законодателни, административни или дисциплинарни
мерки за предотвратяване на следните деяния,
когато са извършени умишлено:
(а) всяко използване на културна ценност
в нарушение на Конвенцията или на този
Протокол;
(b) всеки незаконен износ, друго преместване или прехвърляне на собствеността на
културна ценност от окупирана територия
в нарушение на Конвенцията или на този
Протокол.
Г л а в а
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ЗАЩИТА НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ
ПРИ ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ, КОИТО
НЯМАТ МЕЖДУНАРОДЕН ХАРАКТЕР
Член 22
Въоръжени конфликти, които нямат международен характер
1. Този Протокол се прилага в случай на
въоръжен конфликт, който няма международен
характер, възникнал на територията на една
от Страните.
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2. Този Протокол не се прилага в случаи
на вътрешни вълнения и напрежение, като
размирици, изолирани и единични прояви на
насилие и други действия от подобно естество.
3. Нищо в този Протокол не може да се
използва с цел засягане на су веренитета
на държавата или задъл жението на правителството с всички законни средства да
поддържа или възстановява законността и
реда в държавата, или да защитава националното единство и териториалната цялост
на държавата.
4. Нищо в този Протокол не засяга приоритетното право на юрисдикция на Страна, на
чиято територия е възникнал конфликт, който
няма международен характер, по отношение
на нарушенията по член 15.
5. Нищо в този Протокол не може да се
използва като оправдание за пряка или непряка намеса, по каквато и да е причина, във
въоръжения конфликт или във вътрешните
или външните работи на Страната, на чиято
територия е възникнал този конфликт.
6. Прилагането на този Протокол в случаите
по точка 1 не засяга правното положение на
страните в конфликта.
7. ЮНЕСКО може да предложи услугите
си на страните в конфликта.
Г л а в а
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Член 23
Среща на Страните
1. Срещата на Страните се свиква едновременно с Генералната конференция на
ЮНЕСКО и съгласувано със Срещата на
Високодоговарящите се страни, ако такава
среща е свикана от Генералния директор.
2. Срещата на Страните приема свои Процедурни правила.
3. Срещата на Страните има следните
функции:
(а) избира членовете на Комитета в съответствие с член 24, точка 1;
(b) одобрява основните насоки, разработени от Комитета в съответствие с член 27,
точка 1, буква (а);
(с) дава основни насоки за и контролира
използването на Фонда от Комитета;
(d) разглежда доклада, представен от Комитета в съответствие с член 27, точка 1,
буква (d);
(е) обсъжда всеки проблем, свързан с прилагането на този Протокол, и прави съответни
препоръки.
4. По искане на поне една пета от Страните Генералният директор свиква Извънредна
среща на Страните.
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Член 24
Комитет за защита на културните ценности
в случай на въоръжен конфликт
1. Създава се Комитет за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт. Той се състои от дванадесет Страни,
които се избират от Срещата на Страните.
2. Комитетът провежда обикновена сесия
веднъж годишно и извънредни сесии, когато
счете това за необходимо.
3. При определяне на членството в Комитета Страните се стремят към осигуряването
на справедливо представяне на различните
региони и култури в света.
4. Страните – членки на Комитета, избират
за свои представители лица с квалификация
в областта на културното наследство, отбраната или международното право и полагат
усилия чрез взаимни консултации да осигурят
на Комитета като цяло адекватна експертна
оценка във всички тези области.
Член 25
Мандат
1. Страна се избира за член на Комитета
за срок от четири години и може да бъде
преизбрана само за още един последователен
мандат.
2. Независимо от разпоредбата на точ
ка 1 мандатът на половината от членовете,
избрани по време на първите избори, изтича в края на първата обикновена сесия на
Срещата на Страните след тази, на която са
били избрани. Тези членове се избират чрез
жребий от председателя на тази Среща след
първите избори.
Член 26
Процедурни правила
1. Комитетът приема свои Процедурни
правила.
2. Мнозинството от членовете съставлява
кворум. Решенията на Комитета се вземат
с мнозинство от две трети от гласуващите
членове.
3. Членове не могат да участват в гласуване
на решения, свързани с културни ценности,
засегнати от въоръжен конфликт, в който те
са страни.
Член 27
Функции
1. Комитетът има следните функции:
(а) разработва основните насоки за прилагането на този Протокол;
(b) предоставя, спира временно или отменя
повишената защита на културни ценности и
установява, поддържа и популяризира Списъка на културните ценности под повишена
защита;
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(с) наблюдава и упражнява надзор върху
прилагането на този Протокол и насърчава
идентифицирането на културните ценности
под повишена защита;
(d) разглежда и коментира докладите на
Страните, търси пояснения, доколкото се
изискват, и подготвя свой собствен доклад
за прилагането на този Протокол за Срещата
на Страните;
(е) получава и разглежда молби за международна помощ съгласно член 32;
(f) определя използването на Фонда;
(g) изпълнява всяка друга функция, която
може да му бъде възложена от Срещата на
Страните.
2. Функциите на Комитета се изпълняват
в сътрудничество с Генералния директор.
3. Комитет ът си сътрудничи с меж дународни и национални правителствени и
неправителствени организации, които имат
цели, подобни на тези на Конвенцията, Първия протокол към нея и този Протокол. За
да подпомогне изпълнението на функциите
си, Комитетът може да покани на своите
заседания в качеството на съветници изявени професионални организации, като тези,
които имат официални връзки с ЮНЕСКО,
включително Меж дународния комитет на
Синия щит (ICBS) и неговите уставни органи.
Представители на Международния център
за изследване на запазването и реставрирането на културни ценности (Център Рим)
(ICCROM) и на Меж дународния комитет
на Червения кръст (ICRC) могат също да
бъдат поканени да присъстват в качеството
на съветници.
Член 28
Секретариат
Комитетът се подпомага от Секретариата
на ЮНЕСКО, който подготвя документацията
и дневния ред за заседанията на Комитета,
и носи отговорност за изпълнението на неговите решения.
Член 29
Фонд за защита на културните ценности в
случай на въоръжен конфликт
1. Създава се Фонд със следните цели:
(а) да осигурява финансова или друга помощ за подпомагане на подготвителните или
други мерки, които се вземат в мирно време
в съответствие, inter alia, с член 5, член 10,
буква (b) и член 30; и
(b) да осигурява финансова или друга помощ във връзка със спешни, временни или
други мерки, които се вземат за защита на
културни ценности по време на въоръжен
конфликт или при непосредствено възста-
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новяване след приключването на военните
действия в съответствие, inter alia, с член 8,
буква (а).
2. Фондът представлява парични средства
под попечителство в съответствие с финансовите правила на ЮНЕСКО.
3. Средствата от Фонда се използват само
с цел, за която Комитетът вземе решение
в съответствие с основните насоки, както
е определено в член 23, точка 3, буква (с).
Комитетът може да приеме вноските да се
използват само за определена програма или
проект, ако той е взел решение за изпълнението на тази програма или проект.
4. Средствата на Фонда се състоят от:
(а) доброволни вноски на Страните;
(b) вноски, дарения или завещания от:
(i) д руги държави;
(ii) ЮНЕСКО или други организации
от системата на Организацията на
обединените нации;
(iii) д руги меж дуправителствени или
неправителствени организации; и
(iv) о бществени или частни организации
или лица;
(с) лихва, натрупана във Фонда;
(d) средства и постъпления, набрани от
прояви, организирани в полза на Фонда; и
(е) всякакви други средства, разрешени в
съответствие с основните насоки, приложими
към Фонда.
Г л а в а
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
И МЕЖДУНАРОДНА ПОМОЩ
Член 30
Разпространение
1. Страните се стремят чрез подходящи
средства, и по-специално чрез образователни
и информационни програми, да засилят признанието и зачитането на културните ценности
от цялото им население.
2. Страните разпространяват този Протокол колкото е възможно по-широко както в
мирно време, така и по време на въоръжен
конфликт.
3. Всички военни или граждански власти,
които по време на въоръжен конфликт поемат
отговорност във връзка с прилагането на този
Протокол, се запознават изцяло с текста му.
С тази цел Страните съответно:
(а) включват в своите военни устави насоки и инструкции за защита на културните
ценности;
(b) развиват и прилагат в сътрудничество
с ЮНЕСКО и съответните правителствени и
неправителствени организации програми за
подготовка и обучение в мирно време;
(с) разменят помежду си чрез Генералния
директор информация за законите, админи-
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стративните разпоредби и мерките, приемани
съгласно букви (а) и (b);
(d) разменят помежду си възможно найбързо чрез Генералния директор законите
и административните разпоредби, които те
приемат, за да осигурят прилагането на този
Протокол.
Член 31
Международно сътрудничество
В с л у ча и на с ериозн и нару шен и я на
този Протокол Страните се задължават да
действат съвместно чрез Комитета или индивидуално в сътрудничество с ЮНЕСКО
и Организацията на обединените нации и в
съответствие с Устава на Организацията на
обединените нации.
Член 32
Международна помощ
1. Страна може да поиска от Комитета
международна помощ за културни ценности
под повишена защита, както и помощ във
връзка с подготовката, разработването или
прилагането на законите, административните
разпоредби и мерките, посочени в член 10.
2. Страна в конфликта, която не е Страна
по този Протокол, но която приема и прилага разпоредбите му съгласно член 3, точка
2, може да поиска от Комитета подходяща
международна помощ.
3. Комитетът приема правила за подаване
на молбите за международна помощ и определя формите на осъществяването є.
4. Страните се насърчават да предоставят
чрез Комитета всякакъв вид техническа помощ
на онези Страни или страни в конфликта,
които са поискали това.
Член 33
Помощ от ЮНЕСКО
1. Страна може да се обърне към ЮНЕСКО
за техническа помощ при организиране на
защитата на културните си ценности, като
например подготвителни действия за опазване на културни ценности, превантивни и
организационни мерки за извънредни ситуации и съставяне на национални описи на
културните ценности, или във връзка с всеки
друг проблем, възникнал при прилагането
на този Протокол. ЮНЕСКО оказва такава
помощ в рамките на своята програма и на
своите възможности.
2. Страните се насърчават да осигуряват
техническа помощ на двустранно или многостранно равнище.
3. ЮНЕСКО има право да отправя по
своя инициатива предложения до Страните
по тези въпроси.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОЗИ ПРОТОКОЛ
Член 34
Държави-покровителки
Този Протокол се прилага със сътрудничеството на държавите-покровителки, отговорни
за опазването на интересите на страните в
конфликта.
Член 35
Помирителна процедура
1. Държавите-покровителки предоставят
своите добри услуги във всички случаи, когато
преценят, че това е в интерес на културни
ценности, особено ако има разногласия между
страните в конфликта относно прилагането
или тълкуването на разпоредбите на този
Протокол.
2. За тази цел всяка държава-покровителка
може по покана на една от Страните или на
Генералния директор, или по своя инициатива
да предложи на страните в конфликта среща
на техни представители, и по-специално на
органите, отговорни за защитата на културните ценности, ако се счете за подходящо, на
територията на държава, която не е страна в
конфликта. Страните в конфликта са длъжни
да приемат отправените им предложения за
среща. Държавите-покровителки предлагат на
страните в конфликта за одобрение лице от
държава, която не е страна в конфликта, или
лице, представено от Генералния директор,
което да бъде поканено да вземе участие в
срещата в качеството на председател.
Член 36
Помирение при отсъствие на държавипокровителки
1. При конфликт, в който не са посочени
държави-покровителки, Генералният директор може да предостави своите добри услуги
или да приложи друга форма на помирение
или посредничество с цел разрешаване на
спора.
2. По покана на една от Страните или
на Генералния директор Председателят на
Комитета може да предложи на страните в
конфликта среща на техни представители, и
по-специално на органите, отговорни за защитата на културните ценности, ако се счете
за подходящо, на територията на държава,
която не е страна в конфликта.
Член 37
Преводи и доклади
1. Страните превеждат този Протокол на
официалните си езици и предават тези официални преводи на Генералния директор.
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2. Страните предоставят на Комитета на
всеки четири години доклад за прилагането
на този Протокол.
Член 38
Отговорност на държавата
Никоя от разпоредбите на този Протокол
относно индивидуалната наказателна отговорност не засяга отговорността на държавите
съгласно международното право, включително и задължението им за осигуряване на
обезщетение.
Г л а в а
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 39
Езици
Този Протокол е съставен на арабски, китайски, английски, френски, руски и испански
език, като шестте текста имат еднаква сила.
Член 40
Подписване
Този Протокол има дата 26 март 1999 г.
Той е открит за подписване от всички Висо
кодоговарящи се страни в Хага от 17 май
1999 г. до 31 декември 1999 г.
Член 41
Ратификация, приемане или утвърждаване
1. Този Протокол подлежи на ратификация,
приемане или утвърждаване от Високодоговарящите се страни, които са го подписали,
съгласно съответните им конституционни
процедури.
2. Документите за ратификация, приемане
или утвърждаване се депозират при Генералния директор.
Член 42
Присъединяване
1. Този Протокол е открит за присъединяване към него на други Високодоговарящи се
страни от 1 януари 2000 г.
2. Присъединяването се извършва чрез
депозиране на документ за присъединяване
при Генералния директор.
Член 43
Влизане в сила
1. Този Протокол влиза в сила три месеца
след депозиране на двадесет документа за
ратификация, приемане, утвърждаване или
присъединяване.
2. Впоследствие той влиза в сила за всяка
Страна три месеца след датата на депозирането от нея на документа за ратификация,
приемане, утвърждаване или присъединяване.
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Член 44
Влизане в сила в случаи на въоръжен конфликт
Случаите по членове 18 и 19 от Конвенцията
придават незабавно действие на документите
за ратификация, приемане, у твърж даване
или присъединяване към този Протокол,
депозирани от страните в конфликта преди
или след започването на военни действия
или окупация. В тези случаи Генералният
директор предава уведомленията по член 46
по най-бързия начин.
Член 45
Денонсиране
1. Всяка Страна може да денонсира този
Протокол.
2. Денонсирането се съобщава с писмен
документ, депозиран при Генералния директор.
3. Денонсирането влиза в сила една година
след получаването на документа за денонсиране. Ако обаче към момента на изтичането
на този срок денонсиращата Страна се окаже
въвлечена във въоръжен конфликт, денонсирането няма да влезе в действие преди края
на военните действия или преди приключване
на операциите по връщането на културните
ценности, което от двете е последно.
Член 46
Уведомления
Генералният директор уведомява всички
Високодоговарящи се страни, както и Организацията на обединените нации за депозирането на всички документи за ратификация,
приемане, утвърждаване или присъединяване
по членове 41 и 42 и за денонсиранията по
член 45.
Член 47
Регистриране в Организацията на обединените
нации
В съответствие с член 102 от Устава на
Организацията на обединените нации този
Протокол се регистрира в Секретариата на
Организацията на обединените нации по
молба на Генералния директор.
В уверение на което, долуподписалите се,
надлежно упълномощени, подписаха този
Протокол.
Съставен в Хага на 26 март 1999 г. в един
екземпляр, който се депозира в архивите
на Организацията на обединените нации за
образование, наука и култура и заверени копия от който ще бъдат изпратени на всички
Високодоговарящи се страни.
1951
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-418
от 14 март 2017 г.

за реда за употреба на физическа сила и
помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за
употреба на физическа сила и помощни средства от полицейските органи и от лицата по
чл. 140а, ал. 1 от Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР), работещи по
трудово правоотношение в Министерството
на вътрешните работи (МВР), осъществяващи охрана и/или пропускателен режим
в района на охраняван обект на МВР или
осъществяващи съдействие при наблюдение
на държавната граница.
Чл. 2. (1) Полицейските органи могат да
използват физическа сила и помощни средства
в случаите по чл. 85, ал. 1 ЗМВР, а лицата по
чл. 140а, ал. 1 ЗМВР – в случаите по чл. 140б,
ал. 1 ЗМВР.
(2) При изпълнение на правомощието
си лицата по чл. 140а, ал. 1 ЗМВР могат да
използват само следните помощни средства:
белезници; каучукови, пластмасови, щурмови
и електрошокови палки и прибори.
Чл. 3. (1) Физическата сила и помощните
средства се използват след предупреждение
с изключение на случаите на внезапно нападение над служителя или други лица, както
и при освобождаване на заложници.
(2) Полицейск ите органи и лицата по
чл. 140а, ал. 1 ЗМВР са длъжни да вземат
мерки за оказване на първа долекарска помощ на лицата, пострадали при използване
на физическа сила и помощни средства.
Чл. 4. Полицейските органи и лицата по
чл. 140а, ал. 1 ЗМВР използват физическа сила
и помощни средства, след като са преминали
обучение за използването им.
Чл. 5. (1) В случаите на употреба на физическа сила и помощни средства се изготвя
писмен доклад от служителя, който ги е използвал, и/или от ръководителя, разпоредил
използването им.
(2) В писмения доклад по ал. 1 се посочват:
1. специфично наименование на длъжността, име и фамилия, длъжност и месторабота
на полицейския орган или име и фамилия,
длъжност и месторабота на лицето по чл. 140а,
ал. 1 ЗМВР;
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2. място, дата и час на използване на физическата сила и помощните средства;
3. основание и обстоятелства за използване
на физическата сила и помощните средства;
4. ин тензивност на физи ческата си ла,
вид и количество на използваните помощни
средства;
5. по възможност данни, идентифициращи
лицето/лицата, спрямо които са използвани
физическата сила и помощните средства;
6. мерки, взети спрямо лицето/лицата;
7. видими последствия от използването
на физическата сила и помощните средства.
Раздел ІІ
Използване на физическа сила и помощни
средства
Ч л. 6. (1) Използването на физи ческа
сила и помощни средства се съобразява с
конкретната обстановка, характера на нарушението на обществения ред и личността на
правонарушителя.
(2) Полицейските органи използват физическа сила и помощни средства в случаите по
чл. 85, ал. 1 ЗМВР, а лицата по чл. 140а, ал. 1
ЗМВР – в случаите по чл. 140б, ал. 1 ЗМВР,
само когато това е абсолютно необходимо.
(3) При използването на физическа сила
и помощни средства полицейските органи и
лицата по чл. 140а, ал. 1 ЗМВР вземат всички мерки за опазване живота и здравето на
лицата, срещу които са насочени.
(4) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно
след постигане на законната им цел.
(5) Забранява се използването на физическа
сила и помощни средства по отношение на
видимо малолетни лица и бременни жени.
Забраната не се отнася за случаите на масови
безредици, когато са изчерпани всички други
средства.
(6) Забранява се използването на животозастрашаваща сила за задържане или пред
отвратяване бягство на лице, извършващо
или извършило ненасилствено деяние, ако
лицето не представлява опасност за живота
и здравето на другиго.
Раздел III
Предназначение и у потреба на помощни
средства
Чл. 7. (1) Белезниците са предназначени
за ограничаване възможността за движение
на крайниците на правонарушителя.
(2) Белезниците се поставят при положение
на ръцете отзад на гърба. В зависимост от
физическите качества, състоянието и поведението на правонарушителя се допуска поставяне на белезници при положение на ръцете
отпред, на две и повече лица последователно,
комбинация между ръка и крак, крак за крак,
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през или за неподвижен предмет или по друг
подходящ начин.
(3) Лицето с поставени белезници трябва
да бъде под наблюдение.
Чл. 8. (1) Усмирителните ризи се използват
спрямо лица, поведението на които не може
да се контролира по друг начин или с други
средства.
(2) Лицата, спрямо които са използвани
усмирителни ризи, се поставят под постоянно
наблюдение.
Чл. 9. Каучукови, пластмасови и щурмови
палки се използват, когато са неприложими
други по-леки начини и средства за въздействие.
Чл. 10. (1) Електрошоковите палки и прибори са предназначени за блокиране на сетивната и нервната система чрез електричество.
Въздействието може да е чрез непосредствен
контакт или дистанционно (от разстояние чрез
изстрелване на електроди или електронни
заряди).
(2) Електрошоковите палки и прибори се
използват при задържане на лица, които не
се подчиняват и/или оказват съпротива на
полицейски орган, за пресичане на нападение
срещу полицейски органи и/или други лица,
както и при опит за бягство на конвоирани,
съпровождани, задържани лица и при освобождаване на заложници.
(3) Електрошоковите палки и прибори се
използват от лицата по чл. 140а, ал. 1 ЗМВР
при задържане на лице, нарушило охраната
и/или пропускателния режим в района на охраняван обект на МВР или граничния режим,
ако оказва съпротива или се опитва да избяга.
Чл. 11. (1) Химическите вещества са предназначени за намаляване способността за
съпротива на правонарушители чрез дразнещо
въздействие върху очите, кожата и горните
дихателни пътища.
(2) Минимално допустимото разстояние до
лицето, срещу което се използват аерозолни
химически вещества и насочването им, се определя от тактико-техническата характеристика
на всеки отделен вид използвано средство.
(3) Химическите вещества и средства за
обгазяване се използват при стриктно спазване на нормативите за всеки конкретен вид
и правилата за безопасност при работа с тях.
(4) Обгазеният район (територия, сграда,
превозно средство) се отцепва незабавно до
края на поразяващото действие на химическите
вещества и се предприемат мерки за извеждане и оказване помощ на пострадалите лица.
Чл. 12. Служебните животни – кучета и
коне, са предназначени за опазване на обществения ред, охрана на обекти, противодействие
на престъпността и контрола на държавната
граница.
Чл. 13. (1) Служебните кучета се използват
за патрулиране, охрана на мероприятия, при
нарушения на обществения ред и задържане
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на лица. Служебните кучета задължително
се водят от техния щатен водач.
(2) Преди пускане на кучето водачът взема
мерки да не се причинят вреди на други лица.
Чл. 14. (1) Конете се използват за патрулиране, охрана на мероприятия, при задържане на лица и при групови нарушения на
обществения ред.
(2) Ездачът трябва да направлява животното по начин, безопасен за околните лица.
Чл. 15. При изпълнение на служебните си
задължения в случаите по чл. 85, ал. 1 ЗМВР
полицейските органи могат да бъдат снаряжени с халосни патрони, патрони с гумени,
пластмасови и шокови куршуми.
Чл. 16. (1) Халосните патрони и патроните
с гумени, пластмасови и шокови куршуми са
предназначени за оказване на физическо и
психологическо въздействие върху правонарушители и се използват в случаите по чл. 85,
ал. 1 ЗМВР.
(2) В случаите по ал. 1 минимално допустимото разстояние до лицето, срещу което се
използват халосни патрони и патрони с гумени,
пластмасови и шокови куршуми, се определя
от тактико-техническата характеристика на
всеки отделен вид боеприпас.
(3) Забранява се смесеното поставяне на
бойни патрони и патрони с гумени, пластмасови, шокови куршуми и халосни патрони в един
пълнител (магазин) или барабан на оръжието.
Чл. 17. (1) Устройствата за принудително
спиране на превозни средства са механични,
електромагнитни и други съоръжения, прибори и химически смеси, предназначени за
въздействие върху части, агрегати и системи
на превозните средства, водещи до преустановяване на тяхното движение.
(2) Устройствата за принудително спиране
се използват по отношение на превозни средства, водачите на които не се подчиняват на
подадени от полицейските органи сигнали за
спиране, при задържане на правонарушители, движещи се с превозно средство, и при
освобождаване на заложници.
(3) Устройствата за принудително спиране на превозни средства се използват по
разпореждане на оперативния дежурен от
оперативния дежурен център (ОДЦ) или оперативната дежурна част (ОДЧ), ръководителя
на операцията или старшия на наряда. След
вземане на решение от страна на ръководителя на операцията или старшия на наряда
за използване на устройства за принудително
спиране същите своевременно уведомяват
оперативния дежурен от ОДЦ/ОДЧ.
(4) При определяне на местата за поставяне
на устройствата за принудително спиране се
вземат под внимание особеностите на пътя и
прилежащите участъци, видимостта, скоростта
и интензивността на движението, видът на превозното средство и други конкретни условия.
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(5) При използване на устройство за принудително спиране се подава сигнал за спиране
от полицейските органи, съобразявайки се с
конкретната пътна обстановка, с изключение
на случаите при освобождаване на заложници.
Чл. 18. (1) Устройствата за отваряне на
помещен и я са меха н и ч н и, х и д ра вл и ч н и,
пневматични, пиротехнически, взривни, електромагнитни и други съоръжения, прибори
и химически вещества, предназначени за
въздействие върху заключващи механизми и
разрушаване на прегради на входове на сгради,
помещения и пътни превозни средства.
(2) Устройствата за отваряне на помещения
се използват за проникване при задържане на
правонарушители, освобождаване на заложници, противодействие или отказ да се изпълни
законно разпореждане, оказване съдействие
на други държавни органи или длъжностни
лица, на които противозаконно се пречи да
изпълняват задълженията си.
(3) Устройствата за отваряне на помещения
се използват по разпореждане на ръководителя на операцията, старшия на екипа или
на оперативния дежурен от ОДЦ/ОДЧ. След
вземане на решение от страна на ръководителя на операцията или старшия на екипа
за използване на устройства за отваряне на
помещения същите своевременно уведомяват
оперативния дежурен от ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 19. (1) Светлинни и звукови устройства
с отвличащо въздействие са боеприпаси и
пиротехнически, механични и други прибори,
предназначени за дезориентиране и отвличане
на вниманието.
(2) Светлинните и звуковите устройства
с отвличащо въздействие се използват при
проникване в обекти, освобождаване на заложници, задържане на правонарушители, при
нападения срещу граждани и/или полицейски
органи, групови нарушения на обществения
ред, нападения на сгради, помещения, съоръжения и пътни превозни средства.
(3) Използването на светлинни и звукови
устройства се извършва в съответствие с
тактико-техническите характеристики и възможностите на всеки отделен вид.
(4) Светлинните и звуковите устройства се
използват по разпореждане на ръководителя
на операцията или старшия на екипа, а при
внезапно нападение над полицейски служители и/или други лица и при освобождаване
на заложници – по преценка на служителя.
Чл. 20. (1) Водометни и въздухоструйни машини са средства, предназначени за оказване
на физическо и психологическо въздействие
върху правонарушители чрез водна или въздушна струя под налягане.
(2) Водометните и въздухоструйните машини се използват при групови нарушения
на обществения ред и/или масови безредици.
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(3) Водометните и въздухоструйните машини се използват по разпореждане на ръководителя на операцията.
Чл. 21. (1) Бронираните машини са предназначени за охрана на обекти, патрулиране
по определен маршрут или участък за обслужване, отцепване и блокиране на определени
райони, отцепване и блокиране на направление за движение на участници в безредици и
други правонарушения, създаване на проходи
в барикади и други препятствия, разрушаване на врати, стени и преодоляване на други
прегради, при терористичен акт или въоръжени правонарушители, както и за охрана и
транспорт на ценни пратки и товари.
(2) Бронирани машини се използват при:
1. преследване и задържане на въоръжени
правонарушители;
2. освобождаване на заложници;
3. групови нарушения на обществения ред;
4. въоръжени нападения срещу граждани
и/или полицейски органи;
5. спасителна дейност при извънредни
ситуации.
(3) Бронираните машини се използват по
разпореждане на ръководителя на операцията
или старшия на екипа, а в случаите по ал. 2,
т. 3 – от ръководителя на операцията.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 85, ал. 4 и чл. 140б, ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 8121з1130 от 2015 г. за реда за употреба на физичес
ка сила и помощни средства от органите на
Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 73 от 2015 г.).
§ 3. А к а дем и я та на М ВР и д и рек ц и я
„Управление на собствеността и социални
дейности“ – МВР, да разработят методически
указания за използване на различни видове
техники за използване на физическа сила и
помощни средства, технически характеристики
и правила за безопасност при употребата и
съхранението им в срок до три месеца след
влизането в сила на настоящата наредба.
§ 4. Главните дирекции на МВР в рамките на своята компетентност и потребности
могат да разработват и конкретни указания
за използване на служебни животни – кучета
и коне.
§ 5. Академията на МВР съвместно с дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, да организират
обучението за използване на физическа сила и
помощни средства от полицейските служители
и от лицата по чл. 140а, ал. 1 ЗМВР.
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване
на д ърж а вна с л у жба в Минис терс твото
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 64 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 10 и 33 от 2015 г. и
бр. 61 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думите „ал. 1, т. 1“ се добавя
„и ал. 3“.
2. В т. 2 думите „държавна служба в МВР
на длъжности за“ се заличават, а след думите
„ал. 1, т. 1“ се добавя „и ал. 3“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „лица, работещи по
трудово правоотношение в МВР, и бивши
служители на МВР“ се заменят с „бивши
държавни служители, заемали длъжности по
ЗМВР, или настоящи служители“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Специфичните изисквания за физическа годност по ал. 1, т. 3 не се прилагат
за кандидатите за назначаване на държавна
служба в МВР на длъжности, определени за
заемане от разследващи полицаи.“
§ 3. В чл. 3а се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „чл. 6 ЗМВР“ се
добавя „или дейности по чл. 142, ал. 3 ЗМВР“.
2. В ал. 3 след думите „чл. 6 ЗМВР“ се
добавя „или дейности по чл. 142, ал. 3 ЗМВР“.
§ 4. В чл. 5, ал. 2 след думата „подготовка“
се поставя запетая и се добавя „с изключение
на длъжностите по чл. 3, ал. 4“.
§ 5. В чл. 5а, ал. 1 след думите „под прикритие“ се добавя „както и за служители на
прикритие“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „държавни служители“ се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3
ЗМВР“.
2. В ал. 3, т. 2 след думата „конкурсът“ се
поставя запетая и се добавя „или на друга
структура на МВР“.
§ 7. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. Председателят, заместник-председат ел я т, ч леновет е и т ех н и ческ и я т(т е)
секретар(и) на конкурсната комисия са длъжни
писмено да уведомят органа, обявил конкурса,
ако някой от допуснатите до участие кандидати е свързано с тях лице по смисъла на
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси. В този случай органът,
обявил конкурса, издава заповед за промяна
на състава на комисията.“
§ 8. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ думите „и уведомява жалбоподателя за решението на министъра на вътрешните работи“ се заличават.
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2. Създава се ал. 3:
„(3) Министърът на вътрешните работи
се произнася в 14-дневен срок с решение.
Решението по жалбата е окончателно и не
подлежи на съдебен контрол.“
§ 9. В чл. 18, ал. 3 след думите „за заемане
на“ се добавя „длъжности по чл. 3, ал. 4 и“.
§ 10. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „и уведомява жалбоподателя за решението на министъра на вътрешните работи“
се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министърът на вътрешните работи
се произнася в 14-дневен срок с решение.
Решението по жалбата е окончателно и не
подлежи на съдебен контрол.“
§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Спечелилите конкурса кандидати, които притежават изискващата се задължителна
първоначална професионална подготовка, се
назначават на длъжности в МВР.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1 – 4“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
след думите „по ал. 3“ се добавя „и 4“.
§ 12. В чл. 33, ал. 3, т. 1 след думите „на
МВР“ се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР“.
§ 13. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Конкурс за назначаване на
държавна служба в МВР не се провежда за
дипломираните курсанти от висши военни
училища, обучавани за нуждите на МВР, ако
отговарят на изискванията за постъпване на
държавна служба в МВР.
(2) Конкурс за назначаване на държавна
служба в МВР не се провежда за лица, кои
то са държавни служители в службите за
сигурност или за обществен ред или в други
ведомства и институции, за които се прилагат
разпоредбите на този закон относно държавната служба, ако отговарят на изискванията
за постъпване на държавна служба в МВР.
(3) Държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 2 ЗМВР могат да бъдат назначавани на
длъжности за държавни служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР без провеждане на
конкурс, ако отговарят на изискванията за
заемане на съответната длъжност.
(4) За назначаването по ал. 1 – 3 кандидатът подава заявление в звеното „Човешки
ресурси“ на структурата по чл. 37 ЗМВР, за
която кандидатства, адресирано до органа по
назначаване.
(5) Към заявлението кандидатът представя
документите по чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, т. 3, бук-
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ва „а“ и т. 6 – 8 и по чл. 30а, т. 1 и 2, а при
необходимост – и други документи съобразно
изискванията за заемане на длъжността. При
подаването на документи личната карта се
представя за сверяване.
(6) Звеното „Човешки ресурси“ по ал. 4:
1. предоставя на кандидата образци на
заявление, анкетна карта и документи по
чл. 13, ал. 1, т. 3, буква „а“, т. 6 и 7;
2. приема, проверява редовността и регистрира документите по ал. 5, след което ги
комплектува и съхранява в дело на кандидата;
3. извършва изучаване на факти и обстоятелства, свързани с кандидата, чрез проверки
в информационните фондове на МВР и по
местоживеене;
4. издава писма-направления за изпращане
на кандидата за медицинско освидетелстване
и за психологично изследване, а когато за
длъжността се изисква задължителна първоначална професионална подготовка – и за
изследване на физическата годност;
5. приключва делата по т. 2 при прекратяване на процедурата по назначаване.
(7) Медицинското свидетелство, картата за
оценка на физическата годност и психологичното заключение се изпращат по служебен ред
на звеното „Човешки ресурси“ към структурата
по чл. 37 ЗМВР, за която се кандидатства.
(8) Назначаването по ал. 2 се извършва
след сключване на писмено споразумение
между служителя и органите по назначаване
на двете администрации. Ръководителят на
структурата по чл. 37 ЗМВР, за която лицето
кандидатства, изпраща предложение до министъра на вътрешните работи чрез дирекция
„Човешки ресурси“.
(9) Ръководителят на структурата по чл. 37
ЗМВР назначава на младши изпълнителска
длъжност кандидата, отговарящ на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР.
(10) По предложение на ръководителя на
структурата по чл. 37 ЗМВР министърът на вът
решните работи назначава на изпълнителска
или по-висока длъжност кандидата, отговарящ
на изискванията за постъпване на държавна
служба в МВР. Предложението с приложените към него документи, удостоверяващи
съответствието с изискванията за заемане на
длъжността, се изпращат чрез директора на
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.“
§ 14. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 2 се отменя.
2. В § 5 след думите „ал. 1, т.“ се добавя
„7 и“.
§ 15. В приложение № 4 към чл. 27, ал. 2
„Специализирана методика за провеждане
на заключително интервю с кандидатите за
назначаване на държавна служба в МВР“,
приложение № 4.1 „Карта за оценка“, т. I и
т. II думата „Бележки“ се заменя с „Мотиви“.

„Приложение № 5
към чл. 15, ал. 1, т. 5

Име

Презиме

Заявление №

Длъжност,
Комплектност
за която
на подадените
кандидатдокументи
ства
Искане
по чл. 13,
ал. 1, т. 4

тел. за връзка: …............………………“

1964

ВЕСТНИК

Министър:
Пламен Узунов

§ 17. Неприключените до влизането в сила на тази наредба конкурси се довършват по досегашния ред. Спечелилите кандидати за
длъжности, определени за заемане от разследващи полицаи, се назначават по реда на чл. 31, ал. 4 – 7.
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Преходни и заключителни разпоредби

Заключение от
медицинско освидетелстване

ДЪРЖАВЕН
Изготвил: ……………..….……………

Структура и рег. № на
МЗ за конкурс във
връзка с искането по
чл. 13, ал. 1, т. 4

22

Забележка. Справката се изготвя с програмен продукт Excel от MS Office във файлов формат *.xls или *.xlsx.

ЕГН

Фамилия

Основна дейност по чл. 6
Вид длъжност
ЗМВР/дейности
по чл. 143 ЗМВР
по чл. 142, ал. 3
ЗМВР

На основа н ие ч л. 15, а л. 1, т. 5 о т Наредба № 8121з-344 о т 2014 г. за к а н д и дат и т е, пода л и док у мен т и в звено „Човеш к и ресу рси“
при …………….............……………………….…………, във връзка с МЗ рег. № ……….….......…. относно обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба
на вакантни ….................................….. длъжности, за които се/не се изисква първоначално професионално обучение

ОБОБЩЕНА СПРАВК А ЗА НАБРАНИТЕ К АНДИДАТИ

§ 16. Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1, т. 5 се изменя така:
С Т Р.
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Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-470 от 2015 г. за организацията на дейността по установяване на
дисциплинарни нарушения и налагане на
дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на
дисциплината и дисциплинарната практика
в Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 34 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 след думите „ал. 1, т. 1“ се
добавя и „ал. 3“, а думите „и по § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.)“ се заличават.
§ 2. В чл. 4 думите „Закона за държавния
служител (ЗДСл) или Кодекса на труда (КТ)“
и запетаята пред тях се заличават.
§ 3. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато в справката по ал. 1 се съдържат
данни за извършено дисциплинарно нарушение и за неговия извършител, дисциплинарно
наказващият орган извършва действията по
чл. 206, ал. 1 – 4 ЗМВР.“
§ 4. В чл. 30 след думите „освен ако“ се
добавя „представи медицинско удостоверение, че“.
§ 5. В чл. 31 се създава ал. 4:
„(4) Дисциплинарно наказващият орган
може да образу ва дисциплинарно производство без предложение по ал. 1, когато
са налице достатъчно данни за извършено
тежко дисциплинарно нарушение и за неговия
извършител.“
§ 6. В чл. 35 думите „т. 1 и ал. 2“ се заменят с „т. 1, ал. 2 и 3“.
§ 7. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. След установяване на извършителя
по чл. 43 материалите за извършеното от
него дисциплинарно нарушение се изпращат
на компетентния дисциплинарно наказващ
орган за търсене на дисциплинарна отговорност.“
§ 8. Член 86 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 9. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Пламен Узунов
1965
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за
регистриране и отчитане на дейностите по
експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране
на органи, тъкани и клетки и за изготвяне
на ежегодни отчети от лечебните заведения
(обн., ДВ, бр. 39 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 66
от 2012 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. единен европейски код на подложените
на експертиза тъкани/клетки;“.
2. Досегашните т. 5 – 10 стават съответно
т. 6 – 11.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 11:
„11. единен европейски код на взетите
тъкани/клетки;“.
2. Досегашната т. 11 става т. 12.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 11:
„11. единен европейски код на взетите
тъкани/клетки;“.
2. Досегашните т. 11 – 14 стават съответно
т. 12 – 15.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. единен европейски код на присадените
тъкани/клетки;“.
2. Досегашните т. 6 – 11 стават съответно
т. 7 – 12.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. единен европейски код на тъканите/
клетките, които се обработват;“.
2. Досегашните т. 7 – 9 стават съответно
т. 8 – 10.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. единен европейски код на тъканите/
клетките, които се преработват;“.
2. Досегашните т. 7 – 9 стават съответно
т. 8 – 10.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

1. Създава се нова т. 8:
„8. единен европейски код на тъканите/
клетките, които се съхраняват;“.
2. Досегашните т. 8 – 10 стават съответно
т. 9 – 11.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 11:
„11. единен европейски код на тъканите
или клетките;“.
2. Досегашните т. 11 и 12 стават съответно
т. 12 и 13.
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 10:
„10. единен европейски код на тъканите
или клетките;“.
2. Досегашните т. 10 и 11 стават съответно
т. 11 и 12.
§ 10. В глава трета се правят следните
изменения и допълнения:
1. В заглавието се създава изречение второ:
„Единен европейски код“.
2. Създават се членове 18а, 18б, 18в, 18г,
18д и 18е:
„Чл. 18а. (1) Лечебните заведения, които
вземат или внасят човешки тъкани и клетки,
определят единен европейски код на тъканите
и клетките по образец съгласно приложение
№ 2а.
(2) Единният европейски код се състои от
две части:
1. идентификационни данни за дарението,
които включват кода на Европейския съюз
на лечебното заведение за работа с тъкани
и клетки и уникалния номер на дарението;
2. идентификационни данни на продукта,
които включват кода на продукта, единичния
номер и срока на годност.
(3) Единният европейски код се прилага
за всички тъкани и клетки, разпределени за
употреба при човека.
Чл. 18б. (1) Единният европейски код се
поставя на етикета на тъканите и клетките
по неизличим и траен начин и се посочва в
придружаващите ги документи.
(2) Когато размерът на етикета допуска
поставяне на единния европейски код върху
него, той се прикрепва към тъканите и клетките, като се отбелязва и на придружаващите
ги документи.
(3) При невъзможност за поставяне на кода
върху етикета на тъканите и клетките поради
специфични условия на съхраняване или малки
размери на етикета единният европейски код се
прилага върху придружаващите ги документи.
(4) Единният европейски код се поставя
по начин, който може да се прочете с невъоръжено око.
Чл. 18в. (1) Единният европейски код гарантира проследяемост на човешките тъкани

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

и клетки от донора до реципиента и обратно
или от тяхното вземане/внос до унищожаването им чрез документиране на всички етапи
на работа с тях.
(2) Тъканите и клетките, предназначени за
лекарствени продукти за модерна терапия, се
проследяват съгласно тази наредба до предоставянето им на притежателите на разрешение
за производство на лекарствени продукти
по чл. 146, ал. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
Чл. 18г. (1) Лечебните заведения не определят единен европейски код на тъканите и
клетките, които вземат, ако те се употребяват
в лечебно заведение, в което са взети.
(2) Лечебните заведени я не определ ят
единен европейски код на тъканите и клетките, които внасят, ако те се употребяват в
лечебното заведение, което ги е внесло, както
и при внос поради неотложна необходимост.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 лечебните заведения, които вземат, внасят и употребяват
тъканите и клетките, са длъжни да гарантират проследяване на тези тъкани и клетки от
донора до реципиента и обратно.
Чл. 18д. Лечебните заведения уведомяват
ИАТ, ако получат тъкани и клетки, които не
съответстват на чл. 18а – 18г.
Чл. 18е. (1) Лечебните заведения уведомяват ИАТ, когато е необходима промяна на
информацията в Указателя на Европейския
съюз на лечебните заведения за работа с тъкани и в Указателя на Европейския съюз за
продуктите от тъкани и клетки.
(2) Изпълнителната агенция по трансплантация предоставя на Европейската комисия
информация за промяна в Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за
работа с тъкани в срок до 10 работни дни от
издаване, промяна, отнемане или прекратяване
на разрешение/удостоверение за дейности по
трансплантация на тъкани и клетки.“
§ 11. След чл. 19 се създават допълнителни
разпоредби с § 1 и § 1а:
„Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Единен европейски код“ е уникален
идентификатор, прилаган за тъкани и клетки,
разпространявани в Европейския съюз.
2. „Единичен номер на продукта“ е номерът
на делене на продуктите (тъканите/клетките),
който еднозначно идентифицира тъканите и
клетките с един и същ номер на дарението,
с един и същ продуктов код, получени в едно
и също лечебно заведение.
3. „Идентификатор на системата за кодиране
на продукта“ е латинска буква, която указва
коя система за кодиране на тъкани и клетки
от разрешените три системи за кодиране на
тъкани и клетки в Европейския съюз се използва от лечебното заведение – „E“ – за EUTC
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(Система за кодиране на продукти от тъкани и
клетки), „A“ – за ISBT 128 (Глобален стандарт
за терминологии, идентификации, кодиране и
етикетиране на продукти с човешки произход),
и „B“ – за Eurocode (Европейско кодиране).
4. „Код на Европейския съюз на лечебно
заведение за работа с тъкани“ е уникален
номер за лечебно заведение, което има право да извършва дейности по трансплантация
на тъкани и клетки, и се състои от ISO код
(код на Меж ду народната организаци я по
стандартизация) на държавата и номер на
лечебното заведение, посочен в Указателя на
Европейския съюз на лечебните заведения за
работа с тъкани.
5. „Код на продукта“ е идентификатор за
конкретен вид тъкани и клетки, който се
състои от идентификатора на системата за
кодиране на продукта и от номер на продукта.
6. „Неотложна необходимост“ е непредвидена ситуация, в която няма друго решение
освен спешен внос на тъкани и клетки от трета
държава за незабавно използване при конкретен реципиент или конкретни реципиенти,
чието здраве би било сериозно застрашено
без такъв внос.
7. „Номер на продукта“ е продуктов номер
за конкретен вид тъкани и клетки, определен по съответната система за кодиране на
тъкани и клетки, и се съдържа в Указателя
на Европейския съюз за тъкани.
8. „Обединяване на тъкани или клетки“
е физически контакт или смесване в един
контейнер на тъкани и/или клетки от повече
от едно доставяне от един и същ донор или
от двама или повече донори.
9. „Платформа на Европейския съюз за
кодиране“ е информационна платформа в
интернет, която се поддържа от Европейската
комисия и съдържа Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за работа
с тъкани и Указателя на Европейския съюз
за продуктите от клетките и тъканите.
10. „Пуснати в обращение тъкани и клетки“ е разпределяне на тъкани и клетки за
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употреба при човека или предоставянето им
на други лица (например за допълнително
преработване).
11. „Срок на годност на тъкани и клетки“
е датата, до която тъканите и клетките могат
да се използват.
12. „Указател на Европейския съюз на
лечебните заведения за работа с тъкани“ е
регистър на всички лечебни заведения за
работа с тъкани и клетки, които имат право
да извършват дейности по трансплантация
на тъкани и клетки съгласно националното
законодателство на съответната държава, и
е достъпен на платформата на Европейския
съюз за кодиране.
13. „Указател на Европейския съюз на
продукти от тъкани и клетки“ е регистър на
всички видове тъкани и клетки, които са в
обращение в Европейския съюз, и на съответните кодове на продуктите съгласно системите
за кодиране EUTC, ISBT 128 и Eurocode и е
достъпен на платформата на Европейския
съюз за кодиране.
14. „Уникален номер на дарението“ е уникален номер, определен за конкретно дарение
на тъкани и клетки, който се състои от уникалния идентификационен номер на донора
по чл. 17, ал. 1 без буквите „BG“.
15. „Система за кодиране на продукти от
тъкани и клетки“ е система за кодиране на
продукти от тъкани и клетки, разработена
от Европейския съюз, която се състои от
регистър на всички видове тъкани и клетки,
пуснати в обращение в Европейския съюз, и
съответните им продуктови кодове.
§ 1а. С наредбата се въвеждат разпоредби
на Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията от
8 април 2015 г. за изменение на Директива
2006/86/ЕО по отношение на някои технически
изисквания за кодирането на човешки тъкани
и клетки (ОВ, L 93, 09/04/2015).“
§ 12. Досегашният § 1 става § 1б.
§ 13. Създава се приложение № 2а към
чл. 18а, ал. 1:
„Приложение § 2а
към чл. 18а, ал. 1

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ КОД
ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ НА
ДАРЕНИЕТО
Код на ЕС на лечебното заведение за работа с тъкани
Код по
Номер на лечебISO на ното заведение за
страната работа с тъкани
2 букви

Уникален
номер на
дарението

6 буквено-цифро- 13 буквенови символа
цифрови
символа

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ НА ПРОДУКТА
Код на продукта

Единичен
номер

Идентификатор на Номер на
системата за коди- продукта
ране на продукта
1 буква

7 буквено- 3 буквеноцифрови
цифрови
символа
символа

Срок на
годност
(ГГГГММДД)

8 цифри
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I. Забележки:
1. Пред единния европейски код се поставя
съкращението SEC (единен европейски код).
2. Идентификационните данни на дарението
и идентификационните данни на продукта се
поставят на един ред, разделени с интервал
между тях, или на два последователни реда.
3. Ако продуктът след получаването му
не се подлага на последващо разделяне, за
единичен номер на продукта се отбелязва 000.
4. Когато се обединяват тъкани или клетки,
се определя нов уникален код на дарението
на крайния продукт, като проследимостта
на индивидуалните дарения се осигурява от
лечебното заведение, което извършва обединяването.
5. За тъкани и клетки, за които не е определен срок на годност, датата на изтичане
на годността е 0000000 и е не по-късно от
датата на разпределението им за употреба
при човека.
6. Не се допуска промяна в идентификационните данни на дарението, след като тъкани
и клетки бъдат пуснати в обращение, освен
ако не се налагат такива поради грешки при
кодирането. Всички промени се документират
от лечебното заведение, което ги е извършило,
и за всяка промяна се уведомява ИАТ.
7. Лечебните заведения, които предоставят тъкани и клетки на други лица за преработване, със или без връщане, посочват в
придружаващата документация най-малко
идентификационните данни на дарението.
8. Прилагането на единния европейски код
не изключва прилагане на други кодове, в
това число и код с формат за машинно четене.
II. Пример за образуване на единния европейски код:
1. BG00A317DVAR881500175 – идентификационни данни на дарението.
2. E000006200120171231 – идентификационни данни за продукта.
3. Единният европейски код се изписва по
следния начин:
SEC
B G 0 0 A 317 DVA R 8 8 1 5 0 0 17 5
E000006200120171231.
4. Информация, която се съдържа в единния
европейски код:
4.1. Лечебно заведение за работа с тъкани
и клетки в Република България с номер от
Указателя на Европейския съюз на лечебните
заведения за работа с тъкани и клетки „00A317“
и с код на страната по ISO – „BG“. Уникалният
номер на дарението е „DVAR881500175“ и се
формира от уникалния идентификационен
номер на донора без буквите „BG“.
4.2. Буквата „E“ показва, че се използва
„EUTC“ система за кодиране на продукти от
тъкани и клетки. Числото 62 е продуктовият
код за „Кожа“ според тази „EUTC“ система
и за да се спази изискването за използването
на седем символа при означаване на кода на
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продукта, се добавят водещи нули и номерът на
продукта се изписва като „0000062“. Номерът
на разделяне „001“ означава, че този продукт
е разделен на части и с „001“ се означава
първата част от продукта.
4.3. Продуктът има срок на годност до
31 декември 2017 г., като се изписва във формат
година, месец, дата (ГГГГММДД).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. В Наредба № 4 от 2007 г. за условията
и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от Изпълнителната агенция
по трансплантация (обн., ДВ, бр. 19 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 66 от 2012 г. и бр. 99 от 2014 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 4 при внос
на тъкани и клетки в инспекцията могат да
участват и представители на компетентните
органи, които са отправили молбата, след
съгласуване с Изпълнителната агенция по
трансплантация.
(3) В случаите по ал. 2 молба могат да
отправят компетентните органи на държави – членки на Европейския съюз, в които
се разпределят внесените тъкани и клетки.
(4) Ако Изпълнителната агенция по трансплантация не удовлетвори молбата по ал. 1,
т. 4, е длъжна мотивирано да уведоми съответния компетентен орган за отказа си.“
2. В чл. 4:
а) в ал. 1 след думата „трансплантация“
се добавя „и внос“;
б) в ал. 2 след думата „трансплантация“
се добавя „и внос“;
в) създава се нова ал. 3:
„(3) Инспекции могат да се извършват и
на доставчици на тъкани и клетки.“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4;
д) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след числото „3“ се добавя „ал. 1“ и се поставя запетая.
3. В чл. 7, ал. 2 след думата „заведение“
се добавя „или доставчика“, а в края – „и
относно вноса на тъкани и клетки“.
4. В чл. 8, ал. 3 след думата „членка“ се
добавя „на Европейския съюз“, в края се поставя запетая и се добавя „както и за вноса
на тъкани и клетки“.
5. В допълнителната разпоредба:
а) заглавието се изменя така:
„Допълнителни разпоредби“;
б) параграф 1 се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Анализ“ е провеждане на вирусологични, микробиологични, имунологични и
хистохимични изследвания за установяване
на качеството и безопасността на органи,
тъкани, клетки и материалите и продуктите,
които влизат в контакт с тях.

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

2. „Доставчик от трета държава“ е лечебно
заведение за работа с тъкани или клетки или
друг орган, установен в трета държава, който
отговаря за износа за Европейския съюз на
тъкани и клетки и ги доставя на извършващо
внос лечебно заведение в Република България. Доставчикът от трета държава може да
извършва една или повече от дейностите,
които се извършват извън Европейския съюз,
по даряване, доставяне, контрол, преработка,
съхраняване или разпределяне на тъкани и
клетки, внесени в Европейския съюз.“;
в) създава се § 1а:
„§ 1а. С наредбата се въвеждат разпоредби
на Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията от
8 април 2015 г. за прилагане на Директива
2004/23/ЕО по отношение на процедурите
за контрол на спазването на еквивалентните
стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки (ОВ, L 93, 09/04/2015).“
§ 15. В Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки (обн.,
ДВ, бр. 23 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 65 от
2007 г., бр. 66 от 2012 г. и бр. 99 от 2014 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В допълнителната разпоредба:
а) заглавието се изменя така:
„Допълнителни разпоредби“;
б) в § 1 се създава т. 3а:
„3а. „Едно и също лечебно заведение“ е
лечебно заведение, в което всеки етап от
доставянето на тъканите и клетките до употребата им при човека се проследява от едно
и също отговорно лице по чл. 15г от Закона
за трансплантация на органи, тъкани и клетки, при спазване на една и съща система за
управление на качеството.“;
в) създава се § 1а:
„§ 1а. С наредбата се въвеждат разпоредби
на Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията от
8 април 2015 г. за изменение на Директива
2006/86/ЕО по отношение на някои технически
изисквания за кодирането на човешки тъкани
и клетки (ОВ, L 93, 09/04/2015) и на Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията от 8 април
2015 г. за прилагане на Директива 2004/23/ЕО
по отношение на процедурите за контрол на
спазването на еквивалентните стандарти за
качество и безопасност на внасяните тъкани
и клетки (ОВ, L 93, 09/04/2015).“
2. В приложението към член единствен:
а) създават се т. 53.6, 53.7 и 53.8:
„53.6. При внос на тъкани и клетки лечебните заведения сключват договори с доставчици
от трети държави по смисъла на § 1, т. 2 от
Наредба № 4 от 2007 г. за условията и реда
за извършване на инспекции на лечебните
заведения от Изпълнителната агенция по
трансплантация (ДВ, бр. 19 от 2007 г.).
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53.6.1. Договорите по т. 53.6 се сключват,
когато дейностите по даряване, доставяне,
конт рол, преработване, съх ран яване или
износ на тъкани и клетки за Европейския
съюз не се извършват в държави – членки на
Европейския съюз.
53.6.2. В договорите по т. 53.6 се определят:
53.6.2.1. изискванията за качество и без
опасност на внасяните тъкани и клетки, които
трябва да съответстват на ЗТОТК и нормативните актове по прилагането му;
53.6.2.2. предоставянето на информация
за начина на работа на извършващото внос
лечебно заведение, коeто трябва да съответстват на ЗТОТК и нормативните актове по
прилагането му;
53.6.2.3. условията на транспортиране на
тъканите и клетките;
53.6.2.4. правата и задълженията на страните, които гарантират, че внесените тъкани и
клетки отговарят на изискванията за качество
и безопасност съгласно ЗТОТК и нормативните
актове по прилагането му;
53.6.2.5. задължения на доставчика от третата държава:
53.6.2.5.1. да предоставя на извършващото
внос лечебно заведение информация относно
спазването на изискванията за внос съгласно
Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда
за внос, износ и обмен на органи, тъкани и
клетки (ДВ, бр. 41 от 2014 г.);
53.6.2.5.2. да уведомява извършващото внос
лечебно заведение за всички предполагаеми
или действителни сериозни нежелани реакции или сериозни инциденти, които могат да
повлияят на качеството и безопасността на
тъканите и клетките;
53.6.2.5.3. да организира и отговаря за
воденето и съхраняването на информация за
донорите на внесените тъкани и клетки за
срок от 30 години съгласно Наредба № 22 от
2007 г. за условията и реда за регистриране
и отчитане на дейностите по експертиза,
вземане, присаждане, обработка, преработка,
съхраняване и етикетиране на органи, тъкани
и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети
от лечебните заведения (ДВ, бр. 39 от 2007 г.);
53.6.2.5.4. да гарантира проследимост на
информацията на внесените тъкани и клетки
след прекратяване на дейността си;
53.6.2.5.5. да предоставя при поискване
стандартните оперативни процедури за работа, свързани с качеството и безопасността
на внесените тъкани и клетки;
53.6.2.5.6. да осигурява достъп на компетентните органи за извършване на инспекции,
включително и на място, за срока на договора
и две години след изтичането му;
53.6.2.5.7. да уведомява извършващото внос
лечебно заведение за всички съществени
промени в своята дейност (като пълно или
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частично оттегляне на правото му да извършва
износ на тъкани и клетки или други промени
по инициатива на компетентен орган на съответната трета държава, свързани с нарушаване
на изискванията за качество и безопасност на
тъканите и клетките, които са внесени или
ще бъдат внесени в Република България);
53.7. договорите по т. 53.6 се изменят писмено при промяна в изискванията за качество и
безопасност съгласно ЗТОТК и нормативните
актове по прилагането му;
53.8. към договорите по т. 53.6 се прилага
списък на стандартните оперативни процедури
за работа на доставчика от третата държава,
свързани с качеството и безопасността на
внесените тъкани и клетки.“;
б) в т. 63.1 в края се добавя „и единен европейски код на тъканите и клетките“;
в) в т. 66.1 в края се добавя „и единен европейски код на тъканите и клетките“.
§ 16. В Наредба № 10 от 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране,
докладване и предаване на информация за
сериозните нежелани реакции и сериозните
инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките
(обн., ДВ, бр. 33 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 66
от 2012 г. и бр. 34 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Наредбата се прилага и за органи,
тъкани и клетки, получени при внос, когато
информацията за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти е предоставена на
лечебните заведения от доставчици от трети
държави по смисъла на § 1, т. 2 от Наредба
№ 4 от 2007 г. за условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от
Изпълнителната агенция по трансплантация
(ДВ, бр. 19 от 2007 г.).“
2. В чл. 10:
а) в ал. 3:
аа) в т. 6 в края се добавя „и единен идентификационен код на тъканите/клетките“;
бб) в т. 7 в края се добавя „и код на Европейския съюз на лечебното заведение за
работа с тъкани съгласно Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за
работа с тъкани“;
б) в ал. 4:
аа) в т. 5 в края се добавя „и единен идентификационен код на тъканите/клетките“;
бб) в т. 8, буква „а“ в края се добавя „и
код на Европейския съюз на лечебното заведение за работа с тъкани съгласно Указателя
на Европейския съюз на лечебните заведения
за работа с тъкани“.
3. В чл. 15а:
а) в ал. 1:
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аа) в т. 4 в края се добавя „и код на Европейския съюз на лечебното заведение за
работа с тъкани съгласно Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за
работа с тъкани“;
бб) в т. 8 в края се добавя „и единен идентификационен код на тъканите/клетките“;
вв) създава се т. 15:
„15. вид и количество на взетите/присадените тъкани/клетки.“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 4 в края се добавя „и код на Европейския съюз на лечебното заведение за
работа с тъкани съгласно Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за
работа с тъкани“;
бб) в т. 8 в края се добавя „и единен идентификационен код на тъканите/клетките“;
вв) създава се т. 15:
„15. вид и количество на взетите/присадените тъкани/клетки.“
4. В чл. 17:
а) в ал. 3:
аа) в т. 1 в края се поставя запетая и се
добавя „и код на Европейския съюз на лечебното заведение за работа с тъкани съгласно
Указателя на Европейския съюз на лечебните
заведения за работа с тъкани“;
бб) в т. 8 в края се добавя „и единен идентификационен код на тъканите/клетките“;
б) в ал. 4:
аа) в т. 1 в края се добавя „и код на Европейския съюз на лечебното заведение за
работа с тъкани съгласно Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за
работа с тъкани“;
бб) в т. 6 в края се добавя „и единен идентификационен код на тъканите/клетките“.
5. В § 1 в края се поставя запетая и се
доба вя „на Д и рек т и ва (ЕС) 2015/565 на
Комисията от 8 април 2015 г. за изменение
на Директива 2006/86/ЕО по отношение на
някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки (ОВ, L 93,
09/04/2015) и на Директива (ЕС) 2015/566 на
Комисията от 8 април 2015 г. за прилагане
на Директива 2004/23/ЕО по отношение на
процедурите за контрол на спазването на
ек вива лентните стандарти за качество и
безопасност на внасяните тъкани и клетки
(ОВ, L 93, 09/04/2015)“.
6. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1:
а) в таблицата, на ред с пореден номер 1
„наименование на лечебното заведение и
структурата, където е наблюдавана сериозната нежелана реакция или има съмнение за
такава“ в края се поставя запетая и се добавя
„код на Европейския съюз на лечебното заведение за работа с тъкани съгласно Указателя
на Европейския съюз на лечебните заведения
за работа с тъкани“;
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б) в таблицата, ред:
BG

дата дд/мм/гггг
час/чч/мм/
идентификационен № на донора
на установяване на сериозната неже- на установяване на сериозлана реакция
ната нежелана реакция
възраст на донора
пол (м/ж)

„

“

се изменя така:
BG

Дата дд/мм/гггг
на установяване на
п ред пола гаемата
сериозна нежелана
реакция

Час чч/мм
на установяване на
п редпола гаемата
сериозна нежелана
реакция

Идентификационен № на донора,
……………………………….........................………
Единен европейски код на тъканите
или клетките

Дата дд/мм/гггг
Място
на взетите/присадените
тъкани/клетки

Възраст на донора
Пол (м/ж)

“
7. В приложение № 3 към чл. 3, ал. 6:
а) на ред „наименование на лечебното заведение, населено място“ в края се поставя запетая
и се добавя „код на Европейския съюз на лечебното заведение за работа с тъкани съгласно
Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за работа с тъкани“;
б) след думата „решение“ се добавя „за резултата от разследването и окончателните заключения“;
в) в таблицата в края се създават редове:
„
Дата дд/мм/гггг/ на установената сериозна нежелана реакция
Единен европейски код на тъканите/клетките, свързани с потвърдените сериозни нежелани реакции.

„

“

8. В приложение № 4 към чл. 5, ал. 1, в таблицата ред:
BG

дата/дд/мм/гггг/
Час/чч/мм/
идентификационен № на донора
на установяване на сериозната неже- на установяване на сериоз
лана реакция
ната нежелана реакция
възраст на реципиента
пол (м/ж)

„

“

се изменя така:
BG

Дата дд/мм/гггг
на установяване на
п ред пола гаемата
сериозна нежелана
реакция

Час чч/мм
на установяване на
п редполагаемата
сериозна нежелана
реакция

Идентификационен № на донора,
…………............................…………………………
Единен европейски код на тъканите
или клетките

Дата дд/мм/гггг
Място
на взетите/присадените
тъкани/клетки

Възраст на реципиента
Пол (м/ж)

“
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9. В приложение № 5 към чл. 6, ал. 3:
а) след думата „решение“ се добавя „за резултата от разследването и окончателните заключения“;
б) в таблицата в края се създават редове:
„
Дата дд/мм/гггг/ на установената сериозна нежелана реакция
Единен европейски код на тъканите/клетките, свързани с потвърдените сериозни нежелани реакции.

“
10. В приложение № 6 към чл. 8, ал. 1:
а) в таблицата, на ред с пореден номер 1 „наименование на лечебното заведение и структурата, където е наблюдаван сериозният инцидент или има съмнение за такъв“ в края се поставя
запетая и се добавя „код на Европейския съюз на лечебното заведение за работа с тъкани съгласно Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за работа с тъкани“;
б) в таблицата, на ред с пореден номер 2, в колона с пореден номер 3 след думите „идентификационен № на донора“ се поставя запетая и се добавя „единен европейски код на тъканите
или клетките, свързани със сериозния инцидент“;
в) след ред
„
Материали

„

“

се създава ред

Транспорт

“
11. В приложение № 7 към чл. 9, ал. 3:
а) на ред „наименование на лечебното заведение, населено място“ в края се поставя запетая
и се добавя „код на Европейския съюз на лечебното заведение за работа с тъкани съгласно
Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за работа с тъкани“;
б) в таблицата в края се създават редове:
„
Анализ на причините за сериозния нежелан инцидент

Предполагаема дата дд/мм/гггг/ на сериозния инцидент

Дата дд/мм/гггг/ на потвърждаване на сериозния инцидент

“
12. В приложение № 10 към чл. 11, ал. 4:
а) в таблицата, на ред с пореден номер 1
„наименование на лечебното заведение и
структурата, където е установено несъответствието или има съмнение за такова“ в
края се поставя запетая и се добавя „код на
Европейския съюз на лечебното заведение
за работа с тъкани съгласно Указателя на
Европейския съюз на лечебните заведения
за работа с тъкани“;
б) в таблицата, на ред с пореден номер 3, в
колона с пореден номер 3 след думите „идентификационен № на донора“ се добавя „единен
европейски код на тъканите или клетките“.
13. В приложение № 11 към чл. 12, ал. 1
и чл. 12а, ал. 1:
а) в таблицата, на ред с пореден номер 1
„наименование на лечебното заведение и
структурата, където се намират органите,

тъканите и клетките“ в края се поставя запетая и се добавя „код на Европейския съюз
на лечебното заведение за работа с тъкани
съгласно Указателя на Европейския съюз на
лечебните заведения за работа с тъкани“;
б) в таблицата, на ред с пореден номер 2,
в колона с пореден номер 3 след думите
„идентификационен № на донора“ се добавя
„единен европейски код на тъканите или
клетките“.
14. В приложение № 13 към чл. 15, ал. 4:
а) на ред „наименование на лечебното заведение, населено място“ в края се поставя
запетая и се добавя „код на Европейския съюз
на лечебното заведение за работа с тъкани
съгласно Указателя на Европейския съюз на
лечебните заведения за работа с тъкани“;
б) в таблицата, на ред с пореден номер 1,
в колона с пореден номер 1 „Уникален инден-
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тификационен номер на донора на органите,
тъканите и клетките“ в края се добавя „и единен европейски код на тъканите и клетките“.
15. В приложение № 14 към чл. 18, ал. 2:
а) в таблицата, на ред с пореден номер 1
„наименование на лечебното заведение и структурата, където е проведено разследването“ в
края се поставя запетая и се добавя „код на
Европейския съюз на лечебното заведение
за работа с тъкани съгласно Указателя на
Европейския съюз на лечебните заведения
за работа с тъкани“;
б) в таблицата, на ред с пореден номер 2, в
колона с пореден номер 3 след думите „идентификационен № на донора“ се добавя „единен
европейски код на тъканите или клетките“.
§ 17. В Наредба № 21 от 2007 г. за обстоя
телствата и данните, които се вписват в
регистрите на Изпълнителната агенция по
трансплантация, редът за вписване и ползване
на информацията (обн., ДВ, бр. 39 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 66 от 2012 г. и бр. 34 от 2014 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1:
а) в т. 1, буква „г“ след думата „донора“
се добавя „и единен идентификационен код
на тъканите/клетките“, а думата „определен“
се заменя с „определени“;
б) в т. 2, буква „г“ в края се добавя „и
единен идентификационен код на тъканите/
клетките“;
в) в т. 3, буква „в“ в края се добавя „и
единен идентификационен код на тъканите/
клетките“.
2. В чл. 15, ал. 1, т. 10 в края се добавя „и
единен идентификационен код на тъканите/
клетките“.
3. В чл. 16, ал. 1, т. 2, буква „г“ в края се
добавя „и единен идентификационен код на
тъканите/клетките“.
4. В чл. 25, ал. 1, т. 3 в края се добавя „и
единен идентификационен код на тъканите/
клетките“.
5. В чл. 26, ал. 1, т. 4 след думата „донора“ се поставя запетая и се добавя „единен
идентификационен код на тъканите/клетките“.
6. В § 1 в края се добавя „и на Директива
(ЕС) 2015/565 на Комисията от 8 април 2015 г.
за изменение на Директива 2006/86/ЕО по
отношение на някои технически изисквания
за кодирането на човешки тъкани и клетки
(ОВ, L 93, 09/04/2015)“.
§ 18. В Наредба № 28 от 2007 г. за дейности
по асистирана репродукция (обн., ДВ, бр. 55
от 2007 г.; изм. с Решение № 2264 от 2011 г. на
Върховния административен съд на Република
България – бр. 44 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 58
от 2011 г., бр. 43 от 2012 г. и бр. 34 от 2014 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 35, ал. 5, т. 1, буква „а“ в края се
добавя „и код на Европейския съюз на лечебното заведение за работа с тъкани съгласно
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Указателя на Европейския съюз на лечебните
заведения за работа с тъкани“.
2. В чл. 42, ал. 2:
а) в т. 1 в края се добавя „и единен европейски код на репродуктивните клетки“;
б) в т. 3 след думата „адрес“ се поставя
запетая, съюзът „и“ се заличава и в края се
добавя „и единен европейски код на репродуктивните клетки“.
3. В чл. 44:
a) в т. 1 се създават букви „г“ и „д“:
„г) идентификационни данни на дарението
от единния европейски код за изпратените
репродуктивни клетки, ако е приложимо;
д) единен европейски код на получените
репродуктивни клети, ако е приложимо;“
б) създава се нова т. 2:
„2. данни за непартньорски донори на
сперматозоиди и яйцеклетки:
а) т рите имена, ЕГН, брой собствени
деца, уникален идентификационен номер на
клетките;
б) година на поставянето;
в) вид на поставянето;
г) номер на поставянето;
д) резултат от конкретното поставяне (едноплодна, двуплодна бременност);
е) единен европейски код на изпратените
репродуктивни клетки, ако е приложимо;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея се
създава буква „д“:
„д) единен европейски код на изпратените
репродуктивни клетки, ако е приложимо;“
г) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея се
създава буква „г“:
„г) единен европейски код на изпратените
репродуктивни клетки, ако е приложимо;“.
4. Създава се чл. 48а:
„Чл. 48а. (1) Лечебните заведения, които
извършват дейност и по вземане/внос на
репродуктивни к летки, определ ят единен
европейски код на клетките по образец съг
ласно приложение № 2а към чл. 18а, ал. 1 от
Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда
за регистриране и отчитане на дейностите по
експертиза, вземане, присаждане, обработка,
преработка, съхраняване и етикетиране на
органи, тъкани и клетки и за изготвяне на
ежегодни отчети от лечебните заведения (ДВ,
бр. 39 от 2007 г.).
(2) За единния европейски код на репродуктивните клетки се прилагат чл. 18а, 18б,
18в, 18д и 18е от Наредба № 22 от 2007 г. за
условията и реда за регистриране и отчитане
на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване
и етикетиране на органи, тъкани и клетки и
за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните
заведения.
(3) Лечебните заведени я не определ ят
единен европейски код на репродуктивните
клетки:
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1. при партньорско даряване;
2. при непартньорско даряване, когато то
се извършва в лечебното заведение, в което
се прилагат репродуктивните клетки;
3. когат о реп род у к т и вн и т е к ле т к и са
предназначени за незабавно прилагане без
съхранение;
4. когат о реп род у к т и вн и т е к ле т к и са
внесени поради неотлож на необходимост
по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните
разпоредби към Наредба № 22 от 2007 г. за
условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане,
присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и
клетки и за изготвяне на ежегодни отчети
от лечебните заведения.“
5. В глава десета се създава чл. 77:
„Чл. 77. Лечебно заведение, което извършва
внос на репродуктивни клетки сключва договори с доставчици от трети държави по смисъла на § 1, т. 2 от Наредба № 4 от 2007 г. за
условията и реда за извършване на инспекции
на лечебните заведения от Изпълнителната
агенция по трансплантация (ДВ, бр. 19 от
2007 г.) съгласно т. 53.6 от приложението към
член единствен на Наредба № 6 от 2007 г.
за утвърждаване на медицински стандарт за
трансплантация на органи, тъкани и клетки
(ДВ, бр. 23 от 2007 г.).
6. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби в края се поставя запетая и се
добавя „както и Директива (ЕС) 2015/565 на
Комисията от 8 април 2015 г. за изменение
на Директива 2006/86/ЕО по отношение на
някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки (ОВ, L 93,
09/04/2015) и Директива (ЕС) 2015/566 на
Комисията от 8 април 2015 г. за прилагане
на Директива 2004/23/ЕО по отношение на
процедурите за контрол на спазването на
ек вива лентните стандарти за качество и
безопасност на внасяните тъкани и клетки
(ОВ, L 93, 09/04/2015)“.
7. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1:
а) в раздел II, т. 9.8.12 думите „лечебно
заведение“ се заменят с „и също лечебно заведение по смисъла на § 1, т. 3а от допълнителните разпоредби към Наредба № 6 от 2007 г.
за утвърждаване на медицински стандарт за
трансплантация на органи, тъкани и клетки“;
б) в раздел IX:
аa) в т. 3.6.1.1 в края се добавя „и единен
европейски код на репродуктивните клетки“;
бб) в т. 3.6.2.1 в края се добавя „и единен
европейски код на репродуктивните клетки“.
8. В приложение № 3 към чл. 62, ал. 3:
а) в част „А“ „За сериозни нежелани реакции (СНР)“:
аа) на ред с пореден номер 5 „Данни за
съобщителя“, в колона с текст „ЛЗ“ в края
се поставя запетая и се добавя „код на Ев-
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ропейския съюз на лечебното заведение за
работа с тъкани съгласно Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за
работа с тъкани“;
бб) на ред с пореден номер 12 „Други
данни, имащи отношение“, в колона с пореден номер 1 в края се поставя запетая и се
добавя „например единен европейски код на
репродуктивните клетки, ако е приложим“;
б) в част „Б“ „За сериозни инциденти (СИ)“:
аа) на ред с пореден номер 4 „Данни за
съобщителя“, в колона с текст „ЛЗ“ в края
се поставя запетая и се добавя „код на Европейския съюз на лечебното заведение за
работа с тъкани съгласно Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за
работа с тъкани“;
бб) на ред с пореден номер 7 „Други данни, имащи отношение“, в колона с пореден
номер 1 в края се поставя запетая и се добавя
„например уникален идентификационен номер
и единен европейски код на репродуктивните
клетки, ако е приложим“.
9. В приложение № 4 към чл. 65, ал. 1:
а) в част „А“ „За сериозни нежелани реакции (СНР)“:
аа) на ред с пореден номер 3 „Данни за
съобщителя“, в колона с текст „ЛЗ“ в края
се поставя запетая и се добавя „код на Европейския съюз на лечебното заведение за
работа с тъкани съгласно Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за
работа с тъкани“;
бб) на ред с пореден номер 10 „Други данни,
имащи отношение (в т.ч. уникален идентификационен код номер на донора)“, в колона
с пореден номер 1 след думата „донора“ се
поставя запетая и се добавя „и единен европейски код на репродуктивните клетки“;
б) в част „Б“ „За сериозни инциденти (СИ)“:
аа) на ред с пореден номер 3 „Данни за
съобщителя“, в колона с текст „ЛЗ“ в края
се поставя запетая и се добавя „код на Европейския съюз на лечебното заведение за
работа с тъкани съгласно Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за
работа с тъкани“;
бб) на ред с пореден номер 10 „Други данни, имащи отношение“, в колона с пореден
номер 1 в края се поставя запетая и се добавя
„например уникален идентификационен номер
и единен европейски код на репродуктивните
клетки, ако е приложим“.
10. В приложение № 6 към чл. 65, ал. 2:
а) в част „А“ „За сериозни нежелани реакции (СНР)“:
аа) на ред с пореден номер 3 „Данни за
съобщителя“, в колона с текст „ЛЗ“ в края
се поставя запетая и се добавя „код на Европейския съюз на лечебното заведение за
работа с тъкани съгласно Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за
работа с тъкани“;
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бб) на ред с пореден номер 7 „Данни за
СНР“, в колона с текст „Вид замесени клетки/тъкани 2 “ в края се поставя запетая и се
добавя „уникален идентификационен номер
и единен европейски код на репродуктивните
клетки, ако е приложим“;
б) в част „Б“ „За сериозни инциденти (СИ)“:
аа) на ред с пореден номер 3 „Данни за
съобщителя“, в колона с текст „ЛЗ“ в края
се поставя запетая и се добавя „код на Европейския съюз на лечебното заведение за
работа с тъкани съгласно Указателя на Европейския съюз на лечебните заведения за
работа с тъкани“;
бб) след ред:
„
Краен резултат от СИ

„

се създават редове:

“

Дата на възникване на
СИ и анализ на причините, довели до СИ
Уникален идентификационен номер и единен
европейски код, ако е
приложим

“
§ 19. Единният европейски код не се прилага
за тъкани, клетки и репродуктивни клетки,
които са взети и са на съхранение до 29 октомври 2016 г., ако те се пуснат в обращение
в срок до 29 октомври 2021 г.
§ 20. Наредбата влиза в сила от 29 април
2017 г.
Министър:
Илко Семерджиев
2051

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2007 г. за условията и реда за
получаване на разрешения за лица, които
предлагат на пазара семена, предназначени
за научни цели или селекционна дейност,
или семена от сортове, за които е подадена
заявка за вписване, но все още не са одобрени
за вписване в Официалната сортова листа,
предназначени за демонстративни и/или
производствени опити (ДВ, бр. 77 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 4 думите „приложение № 5,
таблицата, в колони 3 и 4 на Наредба № 12 от
2004 г. за условията и реда за сортоизпитване,
признаване, вписване и отписване на сортовете
растения във и от Официалната сортова листа
на Република България (обн., ДВ, бр. 40 от
2004 г.; изм., бр. 25 от 2007 г.)“ се заменят с
„приложение № 13, таблицата, в колони 3 и 4
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от Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда
за сортоизпитване, признаване, вписване и
отписване на сортовете растения във и от
Официалната сортова листа на Република
България (ДВ, бр. 97 от 2013 г.)“.
§ 2. В чл. 11 думите „в чл. 1, ал. 2 на Директива 2002/53/ЕС, въведен“ се заличават,
а думите „Наредба № 77 от 2006 г. за реда
за признаване за вписване на нови сортове
земеделски растителни видове в Официалната сортова листа на Република България и
общия каталог на държавите – членки на ЕС
(ДВ, бр. 51 от 2006 г.)“ се заменят с „Наредба
№ 77 от 2006 г. за признаване за вписване на
нови сортове земеделски растителни видове,
сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане
при специфични условия, в Официалната
сортова листа на Реп ублика Българи я и
Общия каталог на държавите – членки на
ЕС (загл. изм. – ДВ, бр. 60 от 2010 г.) (ДВ,
бр. 51 от 2006 г.)“.
§ 3. В чл. 13, т. 2 думите „Директива 66/401/
ЕС, въведена в“, „Директива 66/402/ЕС, въведена в“, „Директива 2002/54/ЕС, въведена
в“ и „Директива 2002/56/ЕС, въведена в“ се
заличават, думите „Наредба № 45 от 2003 г.
за производство и търговия на семена от
зърнени култури (обн., ДВ, бр. 10 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 48 и 94 от 2006 г., бр. 10 от
2007 г.)“ се заменят с „Наредба № 21 от 2007 г.
за търговия на посевен материал от зърнени
култури на пазара на Европейския съюз (ДВ,
бр. 1 от 2008 г.)“, а думите „Наредба № 61 от
2003 г. за производство и търговия на посевен материал от картофи (обн., ДВ, бр. 10 от
2004 г.; изм., бр. 10 от 2006 г.)“ се заменят
с „Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на
посевен материал от картофи на пазара на
Европейския съюз (ДВ, бр. 54 от 2008 г.)“.
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „въвеждаща Директива 66/401/ЕС (приложения I
и II)“ се заличават.
2. В ал. 2, в текста преди т. 1 думите
„Наредба № 45 от 2003 г. за производство и
търговия на семена от зърнени култури“ се
заменят с „Наредба № 21 от 2007 г. за търговия
на посевен материал от зърнени култури на
пазара на Европейския съюз“, а думите „въвеждаща Директива 66/402/ЕС (приложения I
и II)“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „въвеждаща Директива
2002/54/ЕС (приложение I)“ се заличават.
4. В ал. 4 думите „Наредба № 61 от 2003 г.
за производство и търговия на посевен материал от картофи“ се заменят с „Наредба № 16
от 2008 г. за търговия на посевен материал от
картофи“, а думите „въвеждаща Директива
2002/56/ЕС (приложения I и II)“ се заличават.
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5. В ал. 5, в текста преди т. 1 думите „въвеждаща Директива 2002/57/ЕС (приложения I и II)“
се заличават.
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Наредба № 77 от 2006 г.
за реда за признаване за вписване на нови
сортове земеделски растителни видове в Официалната сортова листа на Република България
и Общия каталог на държавите – членки на
ЕС, въвеждащ чл. 7 на Директива 2002/53/
ЕС“ се заменят с „Наредба № 77 от 2006 г.
за признаване за вписване на нови сортове
земеделски растителни видове, сортове за
консервация, сортове за съхранение и сортове,
развити с цел отглеждане при специфични
условия, в Официалната сортова листа на
Република България и Общия каталог на
държавите – членки на ЕС“.
2. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „в Приложение III на Директива 66/401/ЕС, въведено“ се заличават;
б) в т. 2 думите „в Приложение III на Директива 66/402/ЕС, въведено в приложение № 4
на Наредба № 45 от 2003 г. за производство
и търговия на семена от зърнени култури“
се заменят с „в приложение № 4 на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен
материал от зърнени култури на пазара на
Европейския съюз“;
в) в т. 3 думите „в Приложение II на Директива 2002/54/ЕС, въведено“ се заличават;
г) в т. 4 думите „в Приложение III на Директива 2002/57/ЕС, въведено“ се заличават.
§ 6. В чл. 21, ал. 2 се създава т. 1а:
„1а. официално определен пореден номер
на етикета;“.
§ 7. В чл. 28, ал. 4 думите „разпоредбите на
чл. 22(1)(б) на Директива 2002/53/ЕС, въведена
в“ се заличават, а думите „Наредба № 77 от
2006 г. за реда за признаване за вписване на
нови сортове земеделски растителни видове в
Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите – членки
на Европейския съюз“ се заменят с „Наредба
№ 77 от 2006 г. за признаване за вписване на
нови сортове земеделски растителни видове,
сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при
специфични условия, в Официалната сортова
листа на Република България и Общия каталог
на държавите – членки на ЕС“.
§ 8. В чл. 33 думите „чл. 3 (3) на Директива
2002/55/ЕС, въведен в“ се заличават.
§ 9. В чл. 35, т. 2 думите „чл. 2 (1б) на Директива 2002/55/ЕС, въведен в“ се заличават.
§ 10. В чл. 39 думите „въвеждаща Директива 2002/55/ЕС (Приложение II)“ се заличават.
§ 11. В чл. 40, ал. 4 думите „Приложение III на Директива 2002/55/ЕС, въведено
в“ се заличават.
§ 12. В чл. 41, ал. 1 думите „въвеждащ
чл. 7 на Директива 2002/55/ЕС“ се заличават.
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§ 13. В чл. 42 думите „въвеждащ разпоредбите на Директива 2001/18/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета“ и „въведен в този
закон“ се заличават.
§ 14. В чл. 52, ал. 2 думите „чл. 37(1)(б)
на Директива 2002/55/ЕС, въведена в“ се
заличават.
§ 15. В § 2 от допълнителните разпоредби
думата „въвежда“ се заменя с „осигурява прилагането на“, a накрая се добавя „(ОВ, L 362 от
9 декември 2004 г.), и Решение за изпълнение
(ЕС) 2016/320 на Комисията от 3 март 2016 г.
за изменение на Решение 2004/842/ЕО относно
правилата за изпълнение, с които държавите
членки могат да разрешават предлагането на
пазара на семена, които принадлежат към
сортовете, за които е подадено заявление за
вписване в националния каталог на сортовете
на земеделските растителни видове (ОВ, L 60
от 5 март 2016 г.)“.
Допълнителна разпоредба
§ 16. Навсякъде в наредбата абревиатурата „НСРЗ“ се заменя с „БАБХ“, а думите
„Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда
за сортоизпитване, признаване, вписване и
отписване на сортовете растения във и от
Официалната сортова листа на Република
България“ се заменят с „Наредба № 7 от
2013 г. за условията и реда за сортоизпитване,
признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова
листа на Република България“.
Заключителна разпоредба
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 6, който влиза в сила от
1 април 2017 г.
Министър:
Христо Бозуков
2047

Наредба за допълнение на Наредба № 21 от
2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
(обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм., бр. 49 от
2009 г., бр. 38 от 2010, бр. 40 от 2012 г., бр. 74
от 2013 г. и бр. 58 от 2016 г.)
§ 1. В приложение № 5 към чл. 31, ал. 1, в
т. I се правят следните допълнения:
1. В буква „А)“ се създава т. 2а:
„2а. официално определен пореден номер;“.
2. В буква „Б)“ се създава т. 2а:
„2а. официално определен пореден номер;“.
§ 2. В приложение № 8 към чл. 52, ал. 4,
т. 1 и 2 се правят следните допълнения:
1. В буква „А)“ се създава т. 1а:
„1а. официално определен пореден номер;“.
2. В буква „В)“ се създава т. 1а:
„1а. официално определен пореден номер;“.
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Допълнителни разпоредби
§ 3. В допълнителните разпоредби в § 5
накрая се добавя „и изисквания на Директива
за изпълнение (ЕС) 2016/317 на Комисията
от 3 март 2016 г. за изменение на директиви
66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/
ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета по
отношение на официалния етикет на опаковките със семена (OB, L 60 от 5 март 2016 г.)“.
§ 4. Навсякъде в наредбата думите „Националната служба за растителна защита“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност
на храните“, думите „Национална служба за
растителна защита“ с „Българска агенция по
безопасност на храните“, думите „Наредба
№ 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ,
бр. 82 от 1998 г.)“ с „Наредба № 8 от 2015 г.
за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от
2015 г.)“, а думите„Европейската общност“ с
„Европейския съюз“ и абревиатурата „НСРЗ“
с „БАБХ“.
Заключителни разпоредби
§ 5. В Наредба № 16 от 2008 г. за търговия
на посевен материал от картофи на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 54 от 2008 г.;
изм., бр. 49 от 2009 г. и бр. 79 от 2015 г.) се
правят следните допълнения:
1. В допълнителните разпоредби, в § 4 накрая се добавя „и Директива за изпълнение
(ЕС) 2016/317 на Комисията от 3 март 2016 г. за
изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/
ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО
и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на
официалния етикет на опаковките със семена
(OB, L 60 от 5 март 2016 г.)“.
2. В приложение № 4 към чл. 20, ал. 1:
а) в т. І се създава т. 2а:
„2а. официално определен пореден номер;“
б) в т. 11 буква „в“ се изменя така:
„в) растителен паспорт №“.
§ 6. В Наредба № 96 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от зеленчукови култури
на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 71 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 45 от 2007 г.,
бр. 82 от 2008 г., бр. 41 и 92 от 2010 г., бр. 18
от 2014 г.) се правят следните допълнения:
1. В допълнителните разпоредби, в § 3 накрая се добавя „и Директива за изпълнение
(ЕС) 2016/317 на Комисията от 3 март 2016 г. за
изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/
ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО
и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на
официалния етикет на опаковките със семена
(OB, L 60 от 5 март 2016 г.)“.
2. В приложение № 5 към чл. 36, ал. 1,
чл. 37, ал. 1, чл. 49, ал. 3 и чл. 53, ал. 5, в
буква „А“ се създава т. 2а:
„2а. официално определен пореден номер;“.
3. В приложение № 7 към чл. 42, ал. 4,
т. 1 и 2:
а) в буква „А“ се създава т. 1а:
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„1а. официално определен пореден номер;“
б) в буква „В“ се създава т. 1а:
„1а. официално определен пореден номер;“.
§ 7. В Наредба № 98 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от цвекло на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.;
изм., бр. 14 от 2007 г. и бр. 49 от 2009 г.) се
правят следните допълнения:
1. В допълнителните разпоредби, в § 5 накрая се добавя „и Директива за изпълнение
(ЕС) 2016/317 на Комисията от 3 март 2016 г. за
изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/
ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО
и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на
официалния етикет на опаковките със семена
(OB, L 60 от 5 март 2016 г.)“.
2. В приложение № 4 към чл. 28, ал. 1, в
буква „А“ се създава т. 2а:
„2а. официално определен пореден номер;“.
3. В приложение № 6 към чл. 39, ал. 5,
т. 1 и 2:
а) в буква „А“ се създава т. 1а:
„1а. официално определен пореден номер;“
б) в буква „В“ се създава т. 1а:
„1а. официално определен пореден номер;“.
§ 8. В Наредба № 99 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от фуражни култури на
пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 77 от
2006 г.; изм., бр. 4 от 2007 г., бр. 49 от 2009 г.,
бр. 38 от 2010 г., бр. 85 от 2011 г. и бр. 75 от
2013 г.) се правят следните допълнения:
1. В допълнителните разпоредби, в § 6 след
думите „сертифицирани семена“ се поставя
запетая и съюзът „и“ се заличава, а накрая
се добавя „и Директива за изпълнение (ЕС)
2016/317 на Комисията от 3 март 2016 г. за
изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/
ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО
и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на
официалния етикет на опаковките със семена
(OB, L 60 от 5 март 2016 г.)“.
2. В приложение № 5 към чл. 28, чл. 30,
ал. 1, чл. 37, ал. 3, в т. І „Задължителна информация“:
а) в буква „(а)“ се създава т. 2а:
„2а. официално определен пореден номер;“
б) в буква „(б)“ се създава т. 3а:
„3а. официално определен пореден номер;“
в) в буква „(в)“ се създава т. 2а:
„2а. официално определен пореден номер;“.
3. В приложение № 7 към чл. 44, ал. 4,
т. 1 и 2:
а) в буква „А“ се създава т. 1а:
„1а. официално определен пореден номер;“
б) в буква „В“ се създава т. 1а:
„1а. официално определен пореден номер;“.
§ 9. Наредбата влиза в сила на 1 април
2017 г.
Министър:
Христо Бозуков
1950
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20 04 г. о т носно с ъд ърж а н ие т о на арсен,
кадмий, никел и полициклични ароматни
въглеводороди в атмосферния въздух (OB,
L 23, 26.01.2005 г.); поправка на Директива
2004/107/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 15 декември 2004 г. относно
съдържанието на арсен, кадмий, никел и
полицик лични ароматни въглеводороди в
атмосферния въздух (ОВ, L 120, 13.05.2015 г.,
стр. 62) и на Директива (ЕС) 2015/1480 на
Комисията от 28 август 2015 г. за изменение на няколко приложения към Директива
2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета, в които
са определени правила относно референтните
методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби
при оценяване на качеството на атмосферния
въздух (OВ, L 226, 29.08.2015 г.).“
§ 5. Параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.“
§ 6. В приложение № 4 към чл. 14 и чл. 15,
ал. 1 и 2, раздел I се правят следните изменения и допълнения:
1. Таблица 4 се изменя така:

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 11 от 2007 г. за норми за арсен,
ка дмий, никел и полицик лични ароматни въглеводороди в атмосферния възд у х
(ДВ, бр. 42 от 2007 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата след
думата „кадмий“ се добавя думата „живак“
и се поставя запетая.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „Националната
система за екологичен мониторинг (НСЕМ)“
се заменят с „Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС)“.
§ 3. В чл. 11, ал. 1 абревиатурата „НСЕМ“
се заменя с „НСМОС“.
§ 4. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Думите „Допълнителна разпоредба“ се
заменят с „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се параграф 1а:
„§ 1а. Наредбата въвежда изискванията
на Директива 2004/107/ЕО на Европейския
парла мен т и на С ъве та о т 15 декем ври
„

Арсен,
Бензо(a)пирен кадмий и
никел

Полициклични
ароматни въглеводороди, различни
от бензо(а)пирен
и общ газообразен
живак

Общо
отлагане

Неопределеност:

– постоянни и индикативни измервания

50 %

40 %

50 %

70 %

– дисперсионно моделиране

60 %

60 %

60 %

60 %

Минимум регистрирани данни

90 %

90 %

90 %

90 %

33 %

50 %

14 %

14 %

14 %

33 %

Минимален времеви обхват:

– постоянни измервания

(1)

– индикативни измервания

(1)(2)

Разпределено в рамките на годината, за да бъдат представителни за различни климатични условия и
антропогенни дейности.
(2)
Индикативни измервания са тези, които се извършват през определени (фиксирани) интервали от време,
но изпълняват другите изисквания по отношение на качеството на данните.
(1)

“
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2. Точка 3 се изменя така:
„3. Изискванията за минимум регистрирани
данни и времеви обхват не включват загубите
на данни поради редовно калибриране или
обичайна поддръжка на приборите. За измерването на нивата на бензо(а)пирен и другите
полициклични ароматни въглеводороди се
изисква да се извършва двадесет и четири часово вземане на проби. При вземане на проби,
извършено за период, по-голям от горния – до
един месец, индивидуалните измервания могат
да се комбинират и анализират като смесени
проби, при условие че методът осигурява
стабилност на пробите за този период. Трите
сродни (близки по структу ра) замърсители – бензо(b)флуорантен, бензо(j)флуорантен
и бензо(k)флуорантен, трудно могат да бъдат
определени чрез лабораторен анализ. В такива
случаи те могат да бъдат докладвани сумарно.
Вземането на проби задължително трябва да
бъде разпределено равномерно през дните
на седмиците и през годината. Вземането на
ежемесечните или ежеседмичните проби за
определяне нивата на отлагане задължително
трябва да бъде разпределено равномерно през
календарната година.
При вземането на проби за определяне на
концентрациите на арсен, кадмий, никел и
общ газообразен живак се прилагат същите
изисквания. Могат да бъдат вземани частични проби (sub-sampling) от филтрите за
фини прахови частици ФПЧ10 за определяне
на съдържанието на метали, при условие
че има данни, че частичната проба е представителна за цялото количество и че това
не води до влошаване на чувствителността
на откриване в сравнение със съответните
цели за качество на данните. Може да бъдат
вземани проби за съдържание на метали в
състава на фините прахови частици ФПЧ10
веднъж седмично вместо ежедневно, при
условие че това не води до нарушаване на
изискванията за характеристиките на събирането на данни.“
§ 7. В приложение № 5 към чл. 16, ал. 1, 2 и 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така:
„Референтни методи за оценка на концентрациите на арсен, кадмий, живак, никел
и ПАВ в атмосферния въздух и нивата на
отлагания“.
2. Tочки от 1 до 4 се изменят така:
„1. Референтни методи за вземане на проби
и анализ на съдържанието на арсен, кадмий
и никел в атмосферния въздух:
1.1. за вземане на проба – БДС EN 12341:2014
„Атмосферен въздух. Стандартен гравиметричен метод за измерване за определяне
на масовата концентрация на суспендирани
прахови частици PM10 или PM2,5“;
1.2. за анализ на съдържанието – БДС EN
14902:2006 „Качество на атмосферния въздух.
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Стандартен метод за измерване на Pb, Cd, As и
Ni във фракцията от PM10 от суспендираните
във въздуха частици“.
2. Референтни методи за вземане на проби
и анализ на съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния
въздух:
2.1. за вземане на проба – БДС EN 12341:2014
„Атмосферен въздух. Стандартен гравиметричен метод за измерване за определяне
на масовата концентрация на суспендирани
прахови частици PM10 или PM2,5“;
2.2. за анализ на съдържанието на бензо(а)пирен – БДС EN 15549:2008 „Качество на
въздуха. Стандартен метод за измерване на
концентрацията на бензо(а)пирен в атмосферния въздух“;
2.3. за анализ на съдържанието на останалите органични съединения, класифицирани
като ПАВ, посочени в чл. 11, ал. 1, се използва
БДС ISO 12884:2009 „Атмосферен въздух. Определяне на общото количество полициклични
ароматни въглеводороди (газова и аерозолна
фаза). Вземане на проби върху сорбционни
филтри с подложка чрез газхроматографски/
масспектрометричен анализ“; след публикуването на метод за анализ на тези ПАВ
от Европейския комитет по стандартизация
(CEN) същият ще замени метода в срок, определен за целта от министъра на околната
среда и водите.
3. Референтен метод за вземане на проби
и анализ на съдържанието на живак в атмосферния въздух:
3.1. референтни ят метод за ана лиз на
съдържанието на общ газообразен живак
в атмосферния въздух е БДС EN 15852:2010
„Качество на атмосферния въздух. Стандартен
метод за определяне на общия газообразен
живак“.
4. Референтни методи за вземане на проби
и анализ на отлаганията на арсен, кадмий,
никел, ж ивак и полицик лични ароматни
въглев одороди:
4.1. референтният метод за определяне
на отлаганията на арсен, кадмий и никел е
БДС EN 15841:2009 „Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за определяне
на арсен, кадмий, олово и никел, които се
отлагат от атмосферата“;
4.2. референтният метод за определяне на
отлаганията на живак е БДС EN 15853:2010
„Качество на атмосферния въздух. Стандартен
метод за определяне на отлагането на живак“;
4.3. референтният метод за определяне
на отлаганията на бензо(а)пирен и други
ПАВ, посочени в чл. 11, ал. 1, е БДС EN
15980:2011 „Качество на въздуха. Определяне
на отлаганията на бензо[a]антрацен, бензо[b]
флуорантен, бензо[j]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[a]пирен, дибензо[a,h]антрацен
и индено[1,2,3-cd]пирен“.“
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Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Ирина Костова
Министър на здравеопазването:
Илко Семерджиев
1981

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
НАРЕДБА № 1
от 14 март 2017 г.

за регулиране на цените на електрическата
енергия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. методите за регулиране на цените на
електрическата енергия и на цените за достъп до и пренос през електропреносната,
съответно електроразпределителните мрежи,
правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на
информация, внасяне на предложението за
цените и за тяхното утвърждаване;
2. критериите за определяне на добавките
при преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от високоефективно
комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия;
3. условията и редът за образуване на цените за присъединяване;
4. услови я та и ред ът за образу ване и
а к т уа л изи ра не на п референ ц иа л н и цен и
на електрическата енергия, произведена от
възобновяеми източници;
5. условията и редът за заплащане на
използваната или преминалата реактивна
електрическа енергия.
Чл. 2. (1) По реда на наредбата се утвърждават цените:
1. по които производителите в рамките на
определената им разполагаемост по чл. 21,
ал. 1, т. 21 от Закона за енергетиката продават електрическа енергия на обществения
доставчик;
2. по които общественият доставчик продава електрическа енергия на операторите на
електропреносната и електроразпределителните мрежи за покриване на технологичните
разходи;
3. по които общественият доставчик продава
електрическа енергия на крайните снабдители;
4. по които крайните снабдители продават
електрическа енергия на битови и небитови
крайни клиенти за обекти, присъединени към
електроразпределителната мрежа, на ниво
ниско напрежение;
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5. за достъп и/или за пренос през електропреносната мрежа;
6. за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи;
7. за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на
железопътния транспорт;
8. за присъединяване към мрежите;
9. на предоставяните на клиентите услуги,
определени от Комисията за енергийно и водно
регулиране, свързани с лицензионната дейност;
10. цената или компонента от цена, чрез
която всички крайни клиенти, присъединени
към електроенергийната система, включително операторът на електропреносната мрежа
и операторите на електроразпределителните
мрежи, участват в компенсиране на разходите
по чл. 34 и 35 от Закона за енергетиката.
(2) По реда на наредбата се определят
преференциалните цени:
1. на електрическата енергия, произведена
от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
2. на електрическата енергия, произведена
от възобновяеми източници.
(3) По реда на наредбата се определя за
всеки ценови период пределна стойност на
разходите на оператора на електропреносната
мрежа за закупуване на разполагаемост за
студен резерв.
Чл. 3. (1) При осъществяване на правомощията си по ценовото регулиране Комисията
за енергийно и водно регулиране, наричана
по-нататък „комисията“, може да прилага
различни методи за регулиране, да определя
показатели за ефективност на енергийните
предприятия, показатели за сравнимост между
тях, изпълнение на базисни критерии.
(2) Комисията прилага следните основни
методи за ценово регулиране:
1. „норма на възвръщаемост на капитала“,
при който комисията след проведен регулаторен преглед утвърждава цени и необходими
годишни приходи на енергийното предприятие
за регулаторен период не по-кратък от една година; следващ регулаторен преглед се извършва
по решение на комисията или по заявление
на енергийното предприятие при съществени
отклонения между одобрените и отчетените
елементи на необходимите приходи;
2. „горна граница на цени“ и „горна граница на приходи“, при които регулаторният
период е с продължителност от 2 до 5 години;
след проведен регулаторен преглед комисията
утвърждава цени и необходими годишни приходи на енергийното предприятие за първата
година от регулаторния период и може да ги
изменя в края на всяка ценова година или в
края на регулаторния период в съответствие
с глава трета от наредбата.
(3) Комисията може да прилага и други
методи освен посочените в ал. 2.
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(4) Методите по ал. 2 не се прилагат по
отношение на енергийните предпри яти я,
които осъществяват дейностите „обществена доставка на електрическа енергия“ или
„снабдяване с електрическа енергия от краен
снабдител“, чиито цени се утвърждават по
реда на чл. 10, ал. 2 и 4, съответно по реда
на чл. 10, ал. 3 – 5.
(5) За целите на ценовото регулиране комисията съгласно своя методика определя
показатели за качество на енергията и качество
на обслужването за всяка лицензионна дейност и техните годишни целеви нива, които
са елементи от лицензията. Постигането на
всеки от целевите показатели е мярка за
цялостното изпълнение на лицензионната
дейност от енергийното предприятие.
(6) За целите на ценовото регулиране комисията прилага показатели за сравнимост
между енергийните предприятия и изисква
изпълнението на базисни критерии на основата на анализи при използване на данни
от най-добрата практика на национално и
международно ниво.
(7) Комисията с решение определя приложим метод за ценово регулиране за енерг и й н и т е п ред п ри я т и я, к ат о се р ъковод и
от принципите по чл. 23 и 31 от Закона за
енергетиката.
Чл. 4. (1) Счетоводството на енергийните
предприятия се осъществява и финансовите
отчети се съставят в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
(2) За целите на регулирането енергийните предприятия водят отделна счетоводна
отчетност съгласно изискванията на чл. 37
от Закона за енергетиката.
(3) Пра ви лата за ос ъщес т вя ва нет о на
счетоводната отчетност за целите на регулирането се приемат с решение на комисията
по предложение на съответното енергийно
предприятие.
(4) Финансовите отчети за регулаторни цели
се придружават от доклади и допълнителна
информация, показваща спазването на всички
изисквания за изпълнение на лицензионната
дейност.
(5) Правилата за осъществяване на счетоводната отчетност може да се изменят по
инициатива на комисията или по предложение
на енергийните предприятия и се прилагат
от началото на календарната година, следваща датата на приемането им или на тяхното
изменение.
Чл. 5. Формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването, се определят с решение на комисията.
Чл. 6. (1) Комисията може да утвърждава
регулираните по наредбата цени по следните
компоненти:
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1. цена за енергия в левове за MWh или
неговите производни;
2. цена за разполагаемост в левове за MW/
MW*h или техните производни;
3. други компоненти в зависимост от структурата на разходите.
(2) Комисията може да утвърждава общи
цени за услугите, които включват като свои
компоненти две или повече услуги с регулирани цени.
(3) Комисията утвърждава и определя цените и ценообразуващите елементи без включен
данък върху добавената стойност.
(4) Цените за присъединяване към мрежите се определят в зависимост от заявената
мощност, ниво на напрежение или други
показатели.
Чл. 7. (1) Клиентите на електрическа енергия с търговско измерване на страна ниско
напрежение с предоставена електрическа
мощност 100 kW и повече, клиентите с търговско измерване на страна средно и високо
напрежение и производителите на електрическа енергия с инсталирана мощност над
30 kW, когато са в режим на потребление на
активна енергия, заплащат надбавка върху
стойността на активната електрическа енергия
в зависимост от използваната реактивна електрическа енергия за всеки петнадесетминутен
интервал, при който факторът на мощността
е по-малък от 0,9.
(2) Количеството използвана реактивна
електрическа енергия, за което се заплаща
надбавката по ал. 1, е положителната разлика
между количеството използвана реактивна
електрическа енергия и произведението на
количеството използвана активна електрическа енергия и коефициент, съответстващ на
фактор на мощността 0,9, съгласно формулата:
Е pпл = Е pизп – 0,49* Е аизп ,
където:
Е pпл е количеството реактивна електрическа
енергия, за което се заплаща надбавката, kvarh;
Е pизп – количеството използвана реактивна електрическа енергия от ползвателя на
мрежата, определена за петнадесетминутни
интервали от средството за търговско измерване, kvarh;
0,49 – коефиц иен т ът, съо т вет с т ва щ на
фактор на мощността, равен на 0,9;
Е аизп – количеството използвана активна електрическа енергия от ползвателя на
мрежата, определена за петнадесетминутни
интервали от средството за търговско измерване, kWh.
(3) Лицата по ал. 1 заплащат надбавката
за използваното количество реактивна електрическа енергия (Е рпл), определена по реда
на ал. 2, по цена за 1 kVarh, равна на 10 на
сто от утвърдената цена за 1 kWh активна
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електрическа енергия, по която общественият
доставчик продава електрическата енергия на
крайните снабдители.
(4) Лицата по ал. 1 заплащат надбавка за
отдаденото през съответния календарен месец
количество реактивна електрическа енергия,
определено по показанията на средствата
за търговско измерване, по цена за 1 kVarh,
равна на утвърдената цена за 1 kWh активна
електрическа енергия, по която общественият
доставчик продава електрическата енергия
на крайните снабдители. Количеството отдадена реактивна енергия, за което се дължи
надбавка, се определя по следния начин: за
клиентите – по месечни отчети на показанията на средствата за търговско измерване;
за производителите в режим на потребление
на активна електрическа енергия – като сума
за месеца по петнадесетминутни интервали,
в които е отчетена само използвана активна
електрическа енергия или не е отчетена активна електрическа енергия.
(5) Лицата по ал. 1 заплащат надбавките по
ал. 3 и 4 на съответния оператор на електрораз
пределителната мрежа в случаите, когато са
присъединени към електроразпределителната
мрежа, съответно на оператора на електро
преносната мрежа, когато са присъединени
към електропреносната мрежа, не по-късно
от 10-о число на месеца, следващ отчетния.
(6) Начините на измерване и отчитане на
количествата електрическа енергия са съгласно Правилата за измерване на количеството
електрическа енергия.
(7) За обекти, присъединени към електро
преносната мрежа, надбавките по ал. 1 и 4
се определят въз основа на измерените количества електрическа енергия, както следва:
1. използваните и отдадените количества
активна и реактивна електрическа енергия
се определят поотделно за всеки обект от
всички средства за търговско измерване в
този обект, поотделно за използваните и за
отдадените количества активна и реактивна
електрическа енергия;
2. всеки обект включва една или повече
електрически инсталации на ползвателя, разположени на една площадка и свързани към
едно или повече места за присъединяване
към електрическата мрежа/съоръжения на
други ползватели;
3. всяка подстанция се разглежда като отделен обект, като се прави баланс на активната
и реактивната електрическа енергия за всеки
свързан към нея ползвател;
4. в случаите, когато обектът на ползвателя
е свързан директно към електропреносната
мрежа в две или повече места и през средствата за търговско измерване преминава
електрическа енергия, която не се използва
от обекта, се прави баланс на активната и
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реактивната електрическа енергия по измерените количества енергия от средствата за
търговско измерване в тези места;
5. данните за измерените количества електрическа енергия се предоставят на лицата по
ал. 1 ежемесечно от собственика на средствата
за търговско измерване;
6. когато за изпълнението на т. 1 се използват данни от средства за търговско измерване, които имат различни собственици,
същите обменят помежду си необходимата
информация за измерените количества електрическа енергия в срок до 3-то число на
месеца, следващ отчетния.
(8) Производителите на електрическа енергия с инсталирана мощност 100 kW и повече,
присъединени към електроразпределителната
мрежа, когато са в режим на производство,
заплащат надбавка върху стойността на произведената активна електрическа енергия
в зависимост от използваната/отдадената
реактивна електрическа енергия за всеки
петнадесетминутен интервал, при който факторът на мощността е извън границите от 0,94
индуктивен до 0,94 капацитивен.
(9) Количеството използвана/отда дена
реактивна електрическа енергия, за което се
заплаща надбавката по ал. 8, е положителната разлика между количеството използвана/
отдадена реактивна електрическа енергия и
произведението на количеството произведена
активна електрическа енергия и коефициент,
съответстващ на фактор на мощността 0,94,
съгласно формулата:
Е рпл = Е ризп/отд. – 0,36 * Е апр,
където:
Е рпл е количеството реактивна електрическа
енергия, за което се заплаща надбавката, kvarh;
Е ризп/отд. – количеството използвана/отдадена реактивна електрическа енергия, kvarh;
0,36 – коефиц иен т ът, съо т ветст ващ на
фактор на мощността – cos φ, равен на 0,94;
Е апр – количеството произведена активна
електрическа енергия, определено за петнадесетминутен интервал от средството за
търговско измерване, kWh.
(10) Производителите заплащат надбавката за използваната/отдадената реактивна
електрическа енергия (Е рпл), определена по
реда на ал. 9, по цена за 1 kVarh, равна на 10
на сто от утвърдената цена за 1 kWh активна
електрическа енергия, по която общественият
доставчик продава електрическата енергия на
крайните снабдители.
(11) Производителите по ал. 8 заплащат
надбавката за използваната/отдадената реактивна електрическа енергия (Е рпл), определена
по реда на ал. 9, на съответното електрораз
пределително предприятие, към чиято мрежа
са присъединени.
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(12) Когато производителите на електрическа енергия по ал. 8 регулират напрежението
в точката на присъединяване или изпълняват
разпореждания за стойност на реактивен товар
по искане на съответния мрежови оператор,
заплащането на надбавките за отдавана/използвана реактивна електрическа енергия се
урежда съгласно сключен договор с мрежовия
оператор.
(13) Когато в рамките на един петнадесет
минутен интервал има смяна на посоката
на потока на активна енергия за обекта на
производител на електрическа енергия, за
този интервал не се определят надбавки за
използвана и/или отдадена реактивна енергия.
(14) Всички подязовирни водноелектрическ и цент ра ли и помпено-ак у м улиращи
водноелектрически централи, присъединени
към електропреносната мрежа, когато са в
режим на потребление, но агрегатите им
са на диспечерско разпореждане, не дължат
надбавки по ал. 3 и 4.
Чл. 8. (1) Операторите на елект рораз
пределителните мрежи заплащат надбавка
върху стойността на активната електрическа
енергия в зависимост от преминалата към
електроразпределителната мрежа реактивна
електрическа енергия в точките на обмен
между електропреносната и електроразпределителната мрежа за всеки петнадесетминутен
интервал, при който факторът на мощността
е по-малък от 0,9.
(2) Количеството реактивна електрическа
енергия, за което се заплаща надбавката по
ал. 1, е положителната разлика между количеството преминала реактивна електрическа
енергия и произведението на количеството
преминала активна електрическа енергия към
електроразпределителната мрежа и коефициент, съответстващ на фактор на мощността
0,9, съгласно формулата:
Е рпл = Е рпрем – 0,49* Е апрем ,
където:
Е рпл е количеството реактивна електрическа
енергия, за което се заплаща надбавка, kvarh;
Е рпрем – количеството преминала реактивна
електрическа енергия от електропреносната
към електроразпределителната мрежа, определено за петнадесетминутни интервали
от средството за търговско измерване, kvarh;
0,49 – коефиц иен т ът, с ъо т вет с т ва щ на
фактор на мощността – cos φ, равен на 0,9;
Е апрем – количеството преминала активна
електрическа енергия от електропреносната
към електроразпределителната мрежа, определено за петнадесетминутни интервали от
средството за търговско измерване, kWh.
(3) Операторите на електроразпределителните мрежи заплащат надбавката за преминалата реактивна електрическа енергия (Е рпл),
определена по реда на ал. 2, по цена за 1 kvarh,
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равна на 10 на сто от утвърдената цена за
1 kWh активна електрическа енергия, по която
общественият доставчик продава електричес
ката енергия на крайните снабдители.
(4) Операторите на електроразпределителните мрежи заплащат надбавка за преминалата
реактивна електрическа енергия от електроразпределителната към електропреносната
мрежа, когато посоката на активната енергия
е от елект ропреносната към елект рораз
пределителната мрежа, на цена за 1 kvarh,
равна на утвърдената цена за 1 kWh активна
електрическа енергия, по която общественият
доставчик продава електрическата енергия на
крайните снабдители.
(5) Операторите на електроразпределителните мрежи заплащат надбавката за преминалата реактивна електрическа енергия от
електроразпределителната към електропреносната мрежа за периодите, когато посоката
на активната електрическа енергия е от електроразпределителната към електропреносната
мрежа, по цена за 1 kvarh, равна на 10 на
сто от утвърдената цена за 1 kWh активна
електрическа енергия, по която общественият
доставчик продава електрическата енергия на
крайните снабдители.
(6) Надбавките по ал. 3, 4 и 5 се определят
въз основа на измерените количества електрическа енергия, както следва:
1. за определяне на количествата преминала
активна електрическа енергия (Е апрем) и преминала реактивна електрическа енергия (Е pпрем)
по aл. 2, 4 и 5 се прави баланс на преминалата
съответно активна и реактивна електрическа
енергия в точките на обмен между електро
преносната и електроразпределителната мрежа за всеки петнадесетминутен интервал от
всички средства за търговско измерване във
всяка подстанция високо/средно напрежение;
2. електроразпределителните дружества
се разглеждат като съвкупност от обекти,
всеки от които е свързан към подстанция от
електропреносната мрежа или към уредба на
друг обект;
3. всяка подстанция високо/средно напрежение се разглежда като отделен обект, като
се прави баланс на активната и реактивната
електрическа енергия за всеки свързан към
нея ползвател;
4. операторите на електроразпределителните мрежи не дължат надбавка по ал. 4 и 5
за к абел н и и въ зд у ш н и елек т роп ровод и
110 kV – тяхна собственост;
5. да н н и т е за измерен и т е кол и чес т ва
елек т ри ческа енерг и я се п редоставя т на
операторите на електроразпределителните
мрежи ежемесечно от оператора на електропреносната мрежа като приложение към
издадената фактура.
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(7) Операторите на електроразпределителните мрежи заплащат надбавките по ал. 1, 4
и 5 на оператора на електропреносната мрежа ежемесечно не по-късно от 10-о число на
месеца, следващ отчетния месец.
Чл. 9. (1) За гарантиране интересите на
клиентите комисията коригира необходимите
приходи и/или цени на енергийното предприятие за всеки ценови период в зависимост от
изпълнението на показателите за качество
на енергията и за качество на обслужването
през предходната година.
(2) В случай че за даден ценови период
средното изпълнение на показателите за
качество на енергията и/или за качество на
обслужването от енергийното предприятие
не достига целевите показатели, съответното
ниво на изпълнение се отразява в намаление
на необходимите приходи и/или цени за следващия ценови период по методика, утвърдена
от комисията.
Г л а в а

в т о р а

ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ
Раздел I
Ценообразуващи елементи
Чл. 10. (1) Необходимите годишни приходи
за съответната дейност по лицензията, с изключение на дейностите „обществена доставка
на електрическа енергия“ и „снабдяване с
електрическа енергия от краен снабдител“,
включват признати от комисията икономически обосновани разходи и възвръщаемост
на капитала, изчислени по следната формула:
НП = Р + (РБА * НВ),
където:
НП са необходимите годишни приходи,
хил. лв.;
Р – годишните разходи за дейността по
лицензията, хил. лв.;
РБА – признатата от комисията регулаторна база на активите, хил. лв.;
НВ – определената от комисията норма на
възвръщаемост на капитала за регулаторния
период, %.
(2) Утвърдените от комисията необходими
годишни приходи за дейността „обществена
доставка на електрическа енергия“ се изчисляват по следната формула:
НП = Е * (Ц ср + К д),
където:
НП са необходимите годишни приходи, лв.;
Е – количеството електрическа енергия за
реализация на регулиран пазар от обществения
доставчик, MWh;
Ц ср – средната покупна цена на електрическата енергия, лв./MWh;
К д – компонентата за дейността „обществена
доставка на електрическа енергия“, лв./MWh.
(3) Утвърдените от комисията необходими
годишни приходи за дейността „снабдяване с
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електрическа енергия от краен снабдител“ се
изчисляват по следната формула:
НП = Е * (Ц ср + К д + К б),
където:
НП са необходимите годишни приходи, лв.;
Е – количеството електрическа енергия за
реализация на регулиран пазар от крайния
снабдител, MWh;
Ц ср – средната покупна цена на електрическата енергия, лв./MWh;
К д – компонентата за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“, лв./MWh;
К б – компонентата за балансиране, лв./
MWh.
(4) Компонентата за лицензионните дейности по ал. 2 и 3 включва икономически
обосновани разходи и възвръщаемост за
съответната дейност, определени по реда на
чл. 11 и 15, и се определя в размер до 3 на
сто от утвърдената средна покупна цена за
енергия на дружеството.
(5) Компонентата за балансиране по ал. 3 се
определя въз основа на сравнителни анализи
и/или данни от националната и международната практика.
Чл. 11. (1) Видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност,
които се включват в цените, се разделят в
две основни групи: условно-постоянни разходи и променливи разходи според връзката
им с количеството електрическа енергия
и/или осигуряването на услугата. Във всяка
от посочените групи разходите се посочват
и по икономически елементи.
(2) За целите на ценовото регулиране в
състава на признатите от комисията разходи
не се включват разходи, които не са свързани
със съответната лицензионна дейност, финансови разходи и такива, които имат случаен
и/или извънреден характер, както и:
1. разходи, свързани с продажба на енергия
по свободно договорeни цени;
2. разходи за амортизация на активите,
придобити по безвъзмезден начин;
3. данъци, свързани с корпоративното подоходно облагане на печалбата;
4. разходи за санкции и/или глоби, наложени от държавни или общински органи или
от комисията;
5. разходи, свързани с неустойки и други
плащания вследствие на неизпълнение по
сключени договори, лихви за забавяне;
6. разходи за вноски по чл. 36е от Закона
за енергетиката;
7. разходи за бъдещи периоди, които са
част от отчета за доходите;
8. разходи за загуби от обезценки, текущи
разходи за начислени провизии за задължения по смисъла на чл. 38 и 39 от Закона за
корпоративното подоходно облагане;
9. разходи по чл. 204 от Закона за корпоративното подоходно облагане, както и разходи
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за начислен данък върху тях по чл. 216 от
Закона за корпоративното подоходно облагане;
10. текущи разходи или задължения за
намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси;
11. разходи за дарение и неизползвани
отпуски;
12. съдебни разходи извън държавните
такси, свързани с образуване на дела за събиране на вземания;
13. всички други разходи, за които липсва
технико-икономическа или друга обосновка
и доказателства от енергийното предприятие;
14. разходи, за които комисията обосновано
приеме, че не са в интерес на клиентите, или
разходи, които не са необходими за изпълнение
на лицензионната дейност.
(3) Енергийните предприятия представят
подробна писмена обосновка и доказателства
за предложените за утвърждаване разходи. В
предложението за утвърждаване на цени се
представя и информация за разходите, които
са свързани с нерегулирана дейност, по вид
и стойност.
(4) Комисията утвърждава прогнозен размер на разходите, свързани с лицензионната
дейност, като преценява тяхната икономическа
обоснованост въз основа на представените от
енергийното предприятие писмена обосновка и доказателства като неразделна част от
заявлението за цени. Оценката за икономическа обоснованост на разходите и връзката
им с изпълнение на лицензионната дейност
се извършва въз основа на сравнителни анализи, както и при използване на данни от
националната и международната практика и
като се вземат предвид отчетените резултати
на регулираните енергийни предприятия при
отчитане принципите на регулирането по
Закона за енергетиката.
(5) При утвърждаване на цените за достъп
и/или за пренос до/през електропреносната
и/и л и елек т рора зп редел и т ел н и т е м реж и
комисията извършва оценка на разходите за
закупуване на електрическа енергия за технологични разходи, разходи за студен резерв
и допълнителни услуги.
(6) Допустимите нива на признатите технологични разходи се определят с решение
на комисията.
Чл. 12. Комисията признава като невъзстановяеми разходите, за които е установила
безспорно, че произтичат от извършени инвестиции или сключени сделки до влизането
в сила на Закона за енергетиката и не могат
да бъдат възстановени в резултат на създаване
на конкурентен електроенергиен пазар. Тези
разходи се компенсират чрез цените, заплащани от всички крайни клиенти, присъединени
към електроенергийната система, включително ползващите електрическа енергия от
внос, оператора на електропреносната мрежа
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и операторите на електроразпределителните
мрежи, по механизъм за разпределение на
тези разходи по прозрачен начин и/или по
друг ред, предвиден в закон.
Чл. 13. Признатите от комисията разходи
на енергийните предприятия, произтичащи от
наложените им задължения към обществото,
се компенсират чрез цените, които заплащат
всички крайни клиенти, присъединени към
електроенергийната система, включително
ползващите електрическа енергия от внос,
оператора на електропреносната мрежа и
операторите на електроразпределителните
мрежи, по механизъм за разпределение на
тези разходи по прозрачен начин и/или по
друг ред, предвиден в закон.
Ч л. 14. (1) Ут върдената о т ком иси я та
регулаторна база на активите, придобити
възмездно от енергийното предприятие и
пряко свързани с лицензионната дейност, е
признатата стойност на активите, върху която
енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал, и включва
следните елементи:
РБА = А – Ф – АМ + ОК + И,
където:
РБА е регулаторната база на активите,
хил. лв.;
А – признатата стойност на активите, които
се използват и имат полезен живот, определена на базата на цената на придобиването
им, хил. лв.;
Ф – стойността на активите, които са придобити чрез финансиране или по безвъзмезден
начин, в т.ч. по грантови схеми, дарения,
помощи, от клиенти и др., хил. лв.;
АМ – амортизацията, определена за регулаторни цели, за периода на използване на
възмездно придобитите активи за извършване
на лицензионната дейност и изчислена чрез
прилагане на линеен метод, хил. лв.;
ОК – необходими ят оборотен капитал,
хил. лв.;
И – размерът на инвестициите, одобрени
от комисията, в случаите на регулиране по
чл. 3, ал. 2, т. 2, хил. лв.
(2) Призната стойност на активите (А) е
приетата от комисията отчетна стойност на
активите към края на базисната година, които
се използват и са свързани пряко с дейността
по лицензията.
(3) В признатата стойност на нетекущи
активи (А) не се включват:
1. разходи за придобиване на активи под
формата на незавършено строителство;
2. активи, отчетени по силата на договор
за финансов лизинг, ако не са свързани с
пряката лицензионна дейност;
3. активи, несвързани с лицензионната
дейност (в т.ч. почивни станции, други социални обекти) и/или отдадени под наем,
консервирани, изведени от експлоатация и др.;
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4. стойността на активи, надвишаваща
пазарните нива за подобни или аналогични
активи.
(4) Разходите за амортизации се изчисляват
на основата на обоснован от дружеството и
признат от комисията технически и икономически полезен живот на активите чрез
прилагане на линеен метод на амортизация.
(5) Необходимият оборотен капитал като
част от РБА отразява резултатите от проучване за необходимите средства за поддържане
на достатъчен размер парични средства за
посрещане на текущите задължения, както и
задълженията към доставчици. Проучването
за необходимия оборотен капитал е за период
не по-кратък от една година.
(6) Дружеството може да изчисли оборотния капитал и на основата на т. нар. „нетен
търговски цикъл“ на база дните, за които
дружеството възвръща изразходваните парични средства, за осигуряването на услугите.
Дружеството представя проу чването като
елемент от предложението за цени.
(7) Елементите, формиращи оборотния
капитал по ал. 6, са: нетни приходи от прода жби на електрическа енерги я/мрежови
услуги с отложено плащане, парични разходи за дейността, вземания от клиенти и
доставчици (не се включват несъбираемите
вземания), материални запаси и задължения
към доставчици и клиенти, отнасящи се за
регулираните дейности в съответствие с годишните финансови отчети на дружеството.
Нетният цикъл на оборотния капитал се
определя в дни по следната формула:
,
където:
СВК е признатата средногодишна величина
на вземанията от клиенти и доставчици, представляваща средноаритметичната стойност на
началното и крайното салдо на вземанията от
клиенти и доставчици, към началото и към
края на базовата година, хил. лв.;
СМЗ – признатата средногодишна величина на материалните запаси, представляваща
средноаритметичната стойност на началното
и крайното салдо на материалните запаси,
към началото и края на базовата година,
хил. лв.;
СЗД – признатата средногодишна величина
на задълженията към доставчици и клиенти, представляваща средноаритметичната
стойност на началното и крайното салдо на
задълженията към доставчици и клиенти, към
началото и края на базовата година, хил. лв.;
НПП n – нетните приходи от продажби на
дружеството за базовата година, хил. лв.
НОК за дейностите се изчислява по формулата:
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,
където:
ГПР – признати годишни разходи, намалени с разходите за амортизации, хил. лв.
(8) В случай че дружеството не представи
информация и необходимите документи по
ал. 5, 6 и 7 или комисията приеме, че стойността на оборотния капитал е необоснована,
то неговата стойност се определя като не
по-висока от 1/8 от утвърдените годишни
оперативни парични разходи за лицензионната дейност, като не се включват разходи
за амортизации и разходи за обезценка на
несъбираеми вземания.
(9) Инвестициите, които ще бъдат извършени през регулаторния период, се представят
по години, като в тях не се включват инвестиции, чрез които се създават или придобиват
активи по смисъла на ал. 3.
(10) Енергийните предприятия, регулирани
чрез методите по чл. 3, ал. 2, т. 2, представят
за утвърждаване подробно обосновани инвестиции по години, по направления и групи
обекти в съответствие с приета от комисията
методика за отчитане на изпълнението на
целевите показатели за качество на електрическата енергия и качеството на обслужването.
(11) Обосновката на предложените за утвърждаване инвестиции включва постигането на
конкретни цели по отношение на осъществяването на лицензионната дейност, в т.ч. развитие и подобрение на мрежите, повишаване
на сигурността на доставките, намаление на
технологичните разходи и други цели.
(12) Комисията може да включва в регулаторната база на активите инвестиции въз
основа на представен подробен отчет и анализ
от енергийното предприятие за изпълнението
им и постигнатите резултати по отношение
на качеството на енергията и обслужването
на клиентите, както и на промените на ефективността.
Чл. 15. (1) Комисията определя норма на
възвръщаемост на капитала за регулаторния
период, която е равна на прогнозна средно
претеглена цена на капитала. Среднопретег
лената цена на капитала е определената от
комисията целева норма на възвръщаемост
на привлечения и на собствения капитал на
енергийното предприятие, претеглена според
дела на всеки от тези източници на финансиране в определената целева структура на
капитала.
(2) Нормата на възвръщаемост на капитала се определя като норма преди данъчно
облагане по следната формула:
,
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където:
НВ е нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане;
Д ск – делът на собствения капитал в общия
капитал;
НВ ск – нормата на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане;
ДС – корпоративният данък по Закона за
корпоративното подоходно облагане, %;
Д пк – делът на привлечени я капита л в
общия капитал;
НВ пк – нормата на възвръщаемост на прив
лечения капитал, която е в съответствие с
пазарната норма.
(3) Комисията определя норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане,
която е изчислена при целева норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно
облагане, целева норма на възвръщаемост на
привлечения капитал и целева капиталова
структура на собствен/привлечен капитал.
(4) Комисията определя нормата на възвръщаемост на капитала при отчитане на
фактори, като: безрискова доходност, сравнения с други предприятия с подобна степен
на риск, достъп до финансиране, текущи финансови и икономически условия в страната,
алтернативна цена на капитала, специфичен
риск на предприятието, финансова политика
и капиталова структура на предприятието,
финансова история на предприятието, на основата на статистически данни за пазарните
величини и/или официа лно п ублик у вана
прогнозна информация.
Чл. 16. За целите на ценообразуването
комисията утвърждава прогнозните количества, включително произведена или пренесена
електрическа енергия и разполагаемост, въз
основа на оценка на прогнозния електро
енергиен баланс, представен от оператора на
електропреносната мрежа по реда, предвиден
в Правилата за управление на електроенергийната система и на прогнозните количества,
представени от енергийните предприятия.
Раздел II
Разпределяне на необходимите приходи по
групи клиенти. Тарифни структури
Чл. 17. (1) Енергийните предприятия могат
да предлагат за утвърждаване от комисията
различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими
приходи за предоставяне на услугата за всяка
група въз основа на представено проучване
за стойността на услугата.
(2) Групите клиенти се утвърждават от
комисията по предложение на енергийните
предприятия в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак.
(3) Цените от тарифната структура могат
да включват следните компоненти: цена за
енергия, цена за мощност и други компоненти
в зависимост от структурата на разходите.
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Чл. 18. Комисията може да определя часови, сезонни и други тарифни структури за
групите клиенти по чл. 17, ал. 2 въз основа
на техническа и икономическа обоснованост
с оглед баланса на електрическите мощности.
Раздел III
Регулиране на цени
Чл. 19. (1) Цените на електрическата енергия, продавана от производители на обществения доставчик и/или на крайните снабдители
и/или на оператора на електропреносната
мрежа, се образуват въз основа на необходимите годишни приходи съгласно чл. 10 и на
прогнозните количества електрическа енергия
и/или разполагаемост по чл. 16.
(2) Цената на електрическата енергия от
производители може да включва компоненти – цена за разполагаемост и цена за енергия, като:
1. цената за разполагаемост се образува на
база на признатите от комисията условно-постоянни разходи, възвръщаемост и утвърдена
разполагаемост на предоставената мощност;
2. цената за енергия включва признатите
от комисията променливи разходи и прогнозните нетни количества електрическа енергия.
(3) Цената на електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи над
10 MW, е еднокомпонентна и се образува от
признатите от комисията разходи и възвръщаемост и количествата нетна електрическа
енергия, определени след извършен анализ
на годишното производство на електрическа
енергия за период не по-кратък от 11 години.
Чл. 20. (1) Комисията определя преференциални цени на електрическата енергия
от възобновяеми източници и технологии,
предвидени в Закона за енергията от възобновяеми източници въз основа на критериите
и ценообразуващите елементи, посочени в
същия закон.
(2) Стойностите на ценообразу ващите
елементи по ал. 1 се определят въз основа
на информация от официални източници и
международен опит, като се коригират в съответствие със специфичните за Република
България обстоятелства.
(3) При формирането на преференциалните
цени по ал. 1 в размера на експлоатационните разходи се включва прогнозен процент
инфлация за целия период на задължително
изкупуване на електрическата енергия, който
се определя съгласно информация от официални източници.
(4) Преференциалните цени по ал. 1 се
определят така, че настоящата стойност на
признатите от комисията приходи от продажба на електрическа енергия да бъде равна на
настоящата стойност на определените от комисията необходими приходи за целия период
на задължително изкупуване.
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(5) Преференциалните цени по ал. 1 се
определят ежегодно в срок до 30 юни или
когато в резултат на извършен анализ на
ценообразуващите елементи се констатира
съществено изменение на някой от тях.
Чл. 21. (1) В случаите, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект
за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници се подпомага със
средства от национална или европейска схема за подпомагане, цената се определя, като
преференциалната цена на електрическата
енергия за съответната технология се коригира по начин, който да отразява влиянието
на одобрените по съответната схема за подпомагане средства.
(2) Цените по ал. 1 се определят, като
стойността на регулаторната база на активите
на преференциалните цени се намалява пропорционално със стойността на инвестициите,
одобрени за финансиране със средства от
национална или европейска схема за подпомагане. Разходите за амортизации се намаляват
с амортизациите на активите, придобити със
средства от национална или европейска схема
за подпомагане.
(3) Наличието или липсата на заявление
за подпомагане със средства от национална
или европейска схема за подпомагане се
удостоверява пред обществения доставчик
или крайните снабдители с декларация с
нотариално заверено съдържание към датата
на сключване на договора за изкупуване на
електрическа енергия от възобновяеми източници. В случай че подаденото заявление
за финансиране на проекта бъде одобрено, в
7-дневен срок от одобряването пред обществения доставчик или крайните снабдители
се предоставят доказателства за степента на
одобреното финансиране.
(4) В случай че към датата на сключване
на договора за изкупуване на електрическа
енергия от възобновяеми източници производителят е декларирал липса на заявление
за подпомагане със средства от национална
или европейска схема за подпомагане на
инвестицията, а впоследствие получи финансиране, в 7-дневен срок от одобряването
пред обществения доставчик или крайните
снабдители се предоставят доказателства за
степента на одобреното финансиране.
(5) Обстоятелствата, свързани с наличие
на подпомагане със средства от национална
или европейска схема за подпомагане на
инвестицията, се удостоверяват пред обществения доставчик или крайните снабдители,
като към датата на сключване на договора
за изкупуване на електрическа енергия от
въ зобновяем и изт очниц и се п редос та вя т
доказателства за степента на одобреното финансиране на проекта.
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Чл. 22. (1) Комисията ежегодно до 30 юни
актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от биомаса,
с коефициент, който отразява изменението на
стойността на ценообразуващите елементи по
чл. 32, ал. 2, т. 6, 7 и 8 от Закона за енергията
от възобновяеми източници.
(2) Коефициентът и изменението на стойността на ценообразуващите елементи по ал. 1
се определят съгласно Закона за енергията от
възобновяеми източници.
Чл. 23. Цената по чл. 31, ал. 9 от Закона
за енергията от възобновяеми източници се
определя въз основа на прогнозен анализ на
ценовите нива на либерализирания пазар.
Чл. 24. (1) Преференциалната цена на
електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия, се определя
съобразно приети от комисията указания на
база индивидуалните разходи за производство
и добавка по групи производители.
(2) Групите производители и добавките за
всяка от тях се определят от комисията по
следните критерии:
1. преобладаващ дял на топлинния товар
за битови или небитови нужди;
2. вид на използваното гориво;
3. дял на произведеното количество електрическа енергия спрямо отпуснатото според
потребностите количество топлинна енергия
към преноса;
4. мощност на централата/инсталацията;
5. характер на топлинния товар за небитови нужди според производствената дейност
в промишлеността или селското стопанство.
Чл. 25. Цените, по които общественият
доставчик продава електрическа енергия на
крайните снабдители, и цените, по които продава електрическа енергия на оператора на
електропреносната мрежа, съответно на операторите на електроразпределителните мрежи,
за покриване на технологичните разходи в
мрежите, се определят на база количеството
електрическа енергия и разполагаемост, определени с решението на комисията по чл. 21,
ал. 1, т. 21 от Закона за енергетиката.
Чл. 26. (1) Цената за достъп до електро
преносната мрежа се образува въз основа на
утвърдените прогнозни необходими годишни
приходи съгласно чл. 10 и утвърденото прог
нозно количество електрическа енергия за
продажба на територията на страната и за износ
или предоставената/договорената мощност за
съответния регулаторен или ценови период.
(2) Към заявлението за цени операторът
на електропреносната мрежа представя информация за договорената разполагаемост
за студен резерв и резерв за допълнителни
услуги, предоставяни от производителите на
електрическа енергия и разходите на дружеството по закупуването є от производители.
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(3) Пределната стойност на разходите
на оператора на електропреносната мрежа
за закупуване на разполагаемост за студен
резерв и услуги се изчислява след анализ и
оценка на резултатите от отчетените разходи
за предходния ценови период и прогноза за
следващия ценови период.
Чл. 27. (1) Цената за пренос на електричес
ка енергия през електропреносната мрежа се
образува въз основа на утвърдените прогнозни
необходими годишни приходи съгласно чл. 10
и утвърденото прогнозно количество електрическа енергия за продажба на територията на
страната и за износ за съответния регулаторен
или ценови период.
(2) Операторът на електропреносната мрежа предоставя информация за количеството
отчетени и прогнозни нива на технологичните
разходи на електрическа енергия при преноса
през електропреносната мрежа.
(3) Прогнозните нива на технологичните
разходи по преноса се остойностяват по цената, определена по реда на чл. 25.
(4) Операторът на електропреносната мрежа
възстановява чрез цената за пренос определените от комисията технологични разходи по
преноса на електрическа енергия.
Чл. 28. (1) Цената за достъп до електрораз
пределителната мрежа се образува по групи
клиенти въз основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи съгласно
чл. 10 и утвърденото прогнозно количество
електрическа енергия за разпределение до
крайни клиенти или предоставената/договорената мощност.
(2) Цената за пренос на електрическата
енергия през електроразпределителната мрежа
се образува въз основа на утвърдените прог
нозни необходими годишни приходи съгласно
чл. 10 и утвърденото прогнозно количество
електрическа енергия за разпределение до
крайни клиенти.
Чл. 29. (1) Цената за достъп до електропреносната, съответно електроразпределителната
мрежа, за производители на електрическа
енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация, отразява предизвиканите допълнителни разходи,
включително за разполагаемост за резерв
за допълнителни услуги, за диспечиране във
връзка с балансиране и др.
(2) Цената за достъп по ал. 1 се образува въз
основа на утвърдените прогнозни необходими
годишни приходи съгласно чл. 10 и утвърденото
прогнозно количество произведена електрическа енергия от производителите по ал. 1 за
съответния регулаторен или ценови период.
Чл. 30. (1) В случай на забавяне на операторите на електропреносната мрежа или
електроразпределителните мрежи при определянето на цените за достъп, пренос и
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разпределение комисията може да определи
временни цени по чл. 30, ал. 1, т. 10, 13 и 15
от Закона за енергетиката.
(2) В случаите на ал. 1 комисията може да
вземе решения относно подходящи компенсаторни мерки, в случай че окончателните
цени за достъп, пренос и разпределение се
отклоняват от временните цени.
Ч л. 31. (1) Ви довет е п редос та вя н и на
клиентите услуги, свързани с лицензионната
дейност, се определят с решение на комисията
въз основа на информация, предоставена от
енергийните предприятия.
(2) Цените на услугите по ал. 1 се образуват въз основа на признатите от комисията
икономически обосновани разходи за предоставянето им.
(3) Цените на предоставяните на клиентите
услуги, свързани с лицензионната дейност, се
определят в левове, без данък върху добавената
стойност, за всеки вид услуга.
Чл. 32. (1) Цените за присъединяване на
производители са индивидуални и включват
действителните разходи за изграждане на съоръженията за присъединяване към мрежата
на електропреносното или електроразпределителното предприятие.
(2) Цените за присъединяване на мрежа
на електроразпределително предприятие към
мрежата на електропреносното предприятие
са индивидуални и включват действителните
разходи за изграждане на съоръженията за
присъединяване към мрежата на електро
преносното предприятие.
(3) В необходимите годишни приходи за
дейностите по пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа
не се включват приходи от присъединяване
на клиентите.
Чл. 33. (1) Цените за присъедин яване
на клиенти към електроразпределителните
мрежи се образуват в зависимост от присъединяваната мощност в kW и се разделят в
следните основни групи:
1. I група – до 6 kW включително;
2. II група – от 7 до 15 kW включително;
3. III група – от 16 до 50 kW включително;
4. IV група – от 51 до 100 kW включително;
5. V група – от 101 до 200 kW включително;
6. VI група – от 201 до 400 kW включително;
7. VII група – над 400 kW.
(2) В цените за присъединяване на клиенти към електроразпределителната мрежа
се включват само разходи, които са пряко
свързани с услугата, като тези разходи не са
елемент на цените за достъп и пренос през
електроразпределителната мрежа.
(3) Цените за присъединяване на обекти на
клиенти към електроразпределителната мрежа
в група VII – над 400 kW, и за присъединяване
към мрежи средно напрежение се определят
по индивидуален проект и включват всички
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разходи, изчислени по разработен проект
за присъединителните съоръжения, в обем,
достатъчен за осигуряване на присъединяваната мощност. В цената за присъединяване се
включват и разходите, които електроразпределителното предприятие прави за присъединяване на повишената присъединена мощност
към електропреносното предприятие. В случаите на присъединяване на етапи на обекти
със сумарна мощност над 400 kW цената за
присъединяване се определя за всеки етап
на присъединяване по индивидуален проект,
като цената включва всички действителни
разходи за изграждане на съоръженията за
присъединяване.
(4) Цената за присъединяване на клиенти
в територии извън регулация на населените
места се определя на база действително направените разходи за изграждане на присъединителните съоръжения по индивидуален
проект.
(5) Цените за присъединяване на клиенти
към електроразпределителните мрежи за обекти на клиенти в групи от III до VI съдържат
постоянна и променлива компонента в зависимост от точката на захранване и дължината
на електропроводната линия.
(6) Цените за присъединяване на клиенти
към електроразпределителните мреж и за
обекти на клиенти по ал. 1 в групи I и II
съдържат само постоянна компонента.
(7) Видовете разходи, приложими към
ценообразуването на постоянната и променливата компонента, се класифицират по икономически елементи, както следва: разходи
за възнаграждения и осигуровки, разходи
за материали, разходи за външни услуги и
„други разходи“.
Чл. 34. (1) Признатите от комисията разходи, които формират постоянната компонента на цените за присъединяване, отразяват
средните разходи за присъединяване за всяка
група клиенти. В постоянната компонента
в зависимост от присъединената мощност
могат да се включват следните строителномонтажни работи:
1. монтаж на електромерно табло и оборудването му;
2. изграждане на проводната част за присъединяване на разстояние до 25 м;
3. монтаж на необходимата за целта апаратура, арматура и опроводяване в разпределителното табло в трансформаторния пост;
4. изграждане на необходимата мощност
в трансформаторния пост, включително неговата строителна част;
5. монтаж на апаратите от измервателната
система;
6. увеличаване на договорената присъединена мощност на съществуващ присъединен
обект;
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7. при обособяване на нов обект със самостоятелно измерване на електрическата
енергия чрез отделяне от съществуващ обект,
който е присъединен към електроразпределителната мрежа;
8. при промяна броя на фазите независимо
дали се променя договорената присъединена
мощност;
9. при изграждане на нови съоръжения за
присъединяване, свързано с повишаване на
категорията по осигуреност на електроснабдяването;
10. разходи за временно електроснабдяване
на строителен обект.
(2) Когато съоръжения за присъединяване се
изграждат по реда на чл. 21, ал. 5 от Наредба
№ 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия
към преносната или към разпределителните
електрически мрежи (ДВ, бр. 31 от 2014 г.),
цената за присъединяване и направените
взаимнопризнати разходи за тези съоръжения
се компенсират при условията, определени в
договора за присъединяване.
(3) В обхвата на присъединителните съоръжения за групи обекти по чл. 33, ал. 1 от I
до VI не се включват разходи за разширения
на електрическата мрежа, които дружеството трябва да извърши, за да се гарантират
сигурността и качеството на доставките на
електрическа енергия, а именно:
1. повишаване на пропускателната възможност на съществуващата електропроводна
линия след мястото на присъединяване;
2. монтиране на по-мощен силов трансформатор в трансформаторния пост;
3. изграждане на нов трансформаторен пост;
4. разширение на други части на електрическата мрежа по посока на захранващата
разпределителна подстанция.
(4) Признатите от комисията разходи, кои
то формират променливата компонента на
цените за присъединяване, се определят по
видове работи в зависимост от минималната
схема за присъединяване към мрежата на съответното напрежение, в т.ч. за изграждане на
проводната част за присъединяване над 25 м.
(5) Променливата компонента е равна на
нула, когато разстоянието по ал. 4 е по-малко
или равно на 25 м от границата на собственост
до точката на присъединяване.
(6) За разстояния извън случаите по ал. 5
всеки допълнителен метър кабел или въздушна линия се заплаща по цена, определена
за променливата компонента за съответната
група клиенти, утвърдена от комисията.
(7) За обекти, които ще включват повече
от един клиент, цената за присъединяване на
обекта се образува за общата присъединена
мощност за обекта. Общата присъединена
мощност за обекта се образува като сума от
индивидуално определените присъединени
мощности за всеки клиент от същия обект.

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

(8) Цената за присъединяване на клиента
за резервно електрозахранване е равна на
разходите за изграждане на съоръженията
за резервно присъединяване и тези, които
електроразпределителното предприятие ще
направи за присъединяване на повишената
присъединена мощност към електропреносното предприятие, и се определя по индивидуален проект.
Чл. 35. Цената за продажба на електрическа
енергия между съседни крайни снабдители е
равна на продажната цена на обществения
доставчик.
Чл. 36. За обек ти на к лиенти, присъед и нен и к ъм е лек т р ора зп р еде л и т е л н ат а
мрежа, за които не се изисква изграждане
на съоръжения за присъединяване, цената
за присъединяване се определя въз основа
на действителните преки разходи по присъединяване, които ще извърши съответното
енергийно дружество.
Чл. 37. Цената за присъединяване на енергиен обект по чл. 24 от Закона за енергията
от възобновяеми източници е индивидуална,
включва разходите за изграждане на съоръжения за присъединяване към съответната
електроразпределителна мрежа и се определя
по методика, приета от комисията.
Г л а в а

т р е т а

ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ ОСНОВНИТЕ МЕТОДИ НА РЕГУЛИРАНЕ
Чл. 38. (1) При прилагането на методите
за ценово регулиране по чл. 3 комисията
може да измени цените по време на ценовия
период, в случай че е налице изменение на
цените на природния газ и/или другите променливи разходи, което води до необходимост
от изменение на утвърдените ценообразуващи
елементи, като в този случай не се прилага
процедурата по глава четвърта.
(2) При регулиране на цените чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала“
по време на ценовия период цените могат
да бъдат променяни при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да
бъде предвидено при у твърж даването на
цените и води до съществено изменение на
утвърдените им ценообразуващи елементи и
на финансовото състояние на енергийното
предприятие.
(3) При регулиране на цените чрез методите на ценово регулиране по чл. 3, ал. 2,
т. 2 могат да се извършат следните годишни
корекции:
1. с инфлационен индекс (И) за предходен
период на основата на данни от Националния
статистически институт съобразно влиянието
му върху признатите разходи за дейността (без
разходите за амортизации) и с коефициент за
подобряване на ефективността при спазване
на принципите на чл. 23 и 31 от Закона за
енергетиката;
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2. с показатели въз основа на изпълнението
(качество на енергията, качество на обслужването), като признатите необходими приходи
на енергийното предприятие се коригират при
неизпълнението на определените от комисията целеви показатели и разликата между
прогнозните и реализираните инвестиции;
3. в резултат на изпълнени и отчетени инвестиции, на основата на достоверни данни за
активите по видове дейности, съгласно представените отчети и/или извършена проверка.
(4) При прилагане на метода „горна граница на приходи“ се извършва и корекция с
фактора Z, който представлява абсолютната
стойност на разликата между прогнозни и
отчетени разходи за предишен ценови период;
в случаите, когато прогнозните разходи са повисоки от отчетените, необходимите приходи
се намаляват за следващия ценови период и
обратно – когато отчетените разходи са повисоки от прогнозните, необходимите приходи
се увеличават с тази сума за следващия ценови
период; корекцията със Z се прави само за
разлики в разходите за покупка и продажба
на електрическа енергия, както и за разлика
в разходи, предизвикани от промяна в броя
на клиентите. Корекцията с фактора Z се
изчислява по следната формула:
,

където:
П утв. са утвърдените необходими приходи, лв.;
П отч. – отчетените приходи, лв.;
Е прог. – прогнозните количества пренесена
електрическа енергия, kWh;
Е отч. – отчетените количества пренесена
електрическа енергия, kWh;
ТРодоб. – одобрените технологични разходи
за регулаторния период, %;
Ц тр. е утвърдената цена, по която общественият доставчик продава електрическа енергия за покриване на технологичните разходи,
включително цени за пренос и достъп през/
до електропреносната мрежа и цена за задължения към обществото, лв./kWh;
Р – корек ц и я та за на двзет и/недовзет и
приходи в резултат на прогнозни количества,
използвани за определяне на Z t-1, лв.;
t – ценовият период.
(5) Корекцията с фактора Z може да се
приложи и за първата година от регулаторния период.
Чл. 39. (1) Корекции на цените могат да се
направят, в случай че действителните приходи на енергийното предприятие осигуряват
различен от прогнозния размер приходи за
покриване на признатите невъзстановяеми
разходи, като разликата се отразява в утвърдените необходими приходи на енергийното
предприятие за следващия ценови период.
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(2) Корекции на цените могат да се направят, в случай че действителните приходи на
енергийното предприятие осигуряват различен
от прогнозния размер приходи за покриване
на разходите, свързани със задължения към
обществото, като разликата се отразява в приз
натите необходими приходи на енергийното
предприятие за следващия ценови период.
(3) Механизмът за разплащане на разходите,
произтичащи от изпълнение на задължения
към обществото на съответните енергийни
предприятия, свързани със сигурността на
снабдяването, вк лючително за защита на
обектите, представляващи критична инфраструктура в енергетиката, се определя с решение на комисията.
Чл. 40. Комисията има право при необходимост да изменя утвърдените цени на
електрическата енергия по време на ценовия
период, но не по-често от веднъж на календарно тримесечие, като:
1. измен я разполагаемост та по чл. 21,
ал. 1, т. 21 от Закона за енергетиката, както
и количеството електрическа енергия на обществения доставчик, в съответствие с които
производителите и/или общественият доставчик са длъжни да сключват сделки с крайните
снабдители, при съобразяване с енергийния
баланс с цел осигуряване на максимална
защита на интересите на крайните клиенти
и при спазване на принципа за осигуряване
на баланс между интересите на енергийните
предприятия и клиентите;
2. изменя размера на технологични разходи
на енергийните предприятия при производство, пренос и разпределение на електрическа
енергия, като определя целевите им стойности
при спазване на принципа за осигуряване
на баланс между интересите на енергийните
предприятия и клиентите;
3. измен я п ризнат и я размер на д ру г и
ценообразуващи елементи при спазване на
принципа за осигуряване на баланс между
интересите на енергийните предприятия и
клиентите.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ
И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИ
Чл. 41. (1) Енергийните предприятия подават заявления в комисията по утвърдени от
нея образци за утвърждаване на:
1. необходими приходи и цени, както и
всички свързани с тях показатели и коефициенти за изменението им по време на регулаторния период;
2. промяна в тарифната структура;
3. изменение на действащи цени;
4. друго, свързано с правомощията на комисията по ценовото регулиране.
(2) Заявленията по ал. 1 се подават не
по-късно от 3 месеца преди изтичането на
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стария ценови период или влизането в сила
на предлаганото изменение на действащи
цени и/или тарифни структури.
Чл. 42. (1) Заявленията се проверяват за
съответствие с изискванията на наредбата в
7-дневен срок от постъпването им.
(2) Когато се установи нередовност на заявлението, на заявителя се изпраща писмено
съобщение да отстрани допуснатите нередовности в срок 7 дни.
(3) Ако в срока по ал. 2 заявителят не
отстрани нередовностите, преписката не се
разглежда по същество и се прекратява с
решение на комисията.
(4) На за явител я се изпраща писмено
уведомление, че преписката е прекратена и
заявлението не подлежи на разглеждане по
същество.
Чл. 43. (1) Към заявлението за утвърждаване на необходими приходи, цени и тарифни
структури лицензиантите представят в комисията информация за 12-месечен отчетен
период, наречен базисна година.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат и:
1. годишен финансов отчет с приложения
към него, изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
2. финансово-счетоводна информация в
съответствие с чл. 4 и 5 за базисната година;
3. технико-икономически данни, включ и т ел но мес еч н и о т че т и за п рода жби т е
през базисната година, както и всяка друга
информация, свързана с предлаганите за утвърждаване цени, изисквана в съответствие
с решението на комисията по чл. 5;
4. информация по групи клиенти за базисната година, включително брой на клиентите,
продажби на енергия, приходи и данни за
фактурирането;
5. други данни, които енергийното предприятие счита за необходимо да представи в
подкрепа на подаденото заявление или изискани от комисията;
6. документ за платена такса за разглеждане
на заявлението.
(3) Документите по ал. 2 се представят в
комисията на електронен и на хартиен носител,
заверени с подпис на представляващия енергийното предприятие и печат на енергийното
предприятие.
(4) Енергийните предприятия представят
необходимите доказателства за достоверността
на данните и информацията.
(5) Заявлението за утвърждаване на необходими приходи, респективно цени, съдържа
данни за базисната година, прогнозна информация за новия ценови период (разходи, количества за осъществяване на лицензионната
дейност, инвестиции и др.).
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(6) Дружеството представя информация
за планираните инвестиции по направления
и групи обекти в съответствие с методиката
по чл. 3, ал. 5.
(7) Обосновката на предложените за утвърждаване инвестиции включва постигането
на конкретни показатели по отношение на
осъществяване на лицензионната дейност, в
т.ч. развитие и подобрение на мрежата, повишаване на сигурността на доставките, намаление на технологичните разходи и други цели.
(8) Дружеството трябва да представи подробен отчет за постигнатите резултати за изпълнението на инвестициите за всяка ценова
година от регулаторния период и анализ по
отношение на постигнатите показатели за качеството на енергията и обслужването на клиентите, както и промените в ефективността.
(9) Като неразделна част от заявленията
за цени дружествата представят приложения
със справки, които включват изискваната от
комисията информация.
(10) Справките се представят на хартиен
и цифров носител. Формата на справките е
задължителна и не могат да бъдат изтривани
редове и/или колони. Дружеството може да
представя допълнителна информация извън
задължителната по справките. Справките
трябва да бъдат подписани от лице с представителна власт и от главен счетоводител и да
бъдат подпечатани с печата на дружеството.
(11) По искане на комисията или при
необходимост за допълнителна обосновка
дружеството представя към заявлението допълнителна писмена информация относно
ценообразуващите елементи.
(12) Със за явлени ята за у твърж даване
на цени енергийните предприятия могат да
предявяват искания за признаване и компенсиране на невъзстановяеми разходи и на разходи, произтичащи от наложени задължения
към обществото, като прилагат съответните
доказателства, обосноваващи искането им.
Ч л. 44. (1) Енерг ийни те п редп ри я т и я,
спрямо които комисията прилага метод за
рег улиране „норма на възвръщаемост на
капитала“, могат да подават заявления за
изменение на утвърдените цени преди изтичането на ценовия период при наличие на
обстоятелства, чието настъпване не е могло
да бъде предвидено при утвърждаването на
цените и води до съществено изменение на
утвърдените им ценообразуващи елементи и
на финансовото състояние на енергийното
предприятие.
(2) Към за явлени я та за изменение на
утвърдените цени се прилага необходимата
информация за доказване на обстоятелствата
по ал. 1.
(3) В случай че изменените по ал. 1 цени
оказват влияние върху цени на други енергийни
предприятия, комисията може да даде указа-
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ния на тези предприятия да подадат заявление
за изменение на утвърдените им цени. При
неизпълнение на указанията комисията може
служебно да измени тези цени.
(4) Решението за изменение на цените по
ал. 3 не прекъсва регулаторния период.
Ч л. 45. (1) Енерг ийни те п редп ри я т и я,
спрямо които комисията прилага методи за
ценово регулиране по чл. 3, ал. 2, т. 2, подават
заявление за утвърждаване на изменение на
необходими приходи и цени за втория или
следващите ценови периоди от регулаторния
период.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава не
по-късно от 3 месеца преди изтичането на
предходния ценови период.
Чл. 46. Общественият доставчик, крайните
снабдители и операторите на електропреносната мрежа и електроразпределителните
мрежи в едномесечен срок преди подаване в
комисията на заявлението за утвърждаване
на нови цени или за изменение на действащи цени оповестяват в средствата за масова
информация предложението си за утвърждаване на новите цени или за изменението на
действащите цени.
Чл. 47. (1) Комисията в срок до два месеца
след представяне на заявленията за утвърждаване и/или изменение на утвърдените цени,
съответно за отстраняване на констатираните
нередовности, на закрито заседание приема
доклад и насрочва дата и час за провеждане
на открито заседание за обсъждане на приетия доклад.
(2) Комисията оповестява доклада, датата
и часа за провеждане на открито заседание
на страницата си в интернет.
(3) На откритото заседание комисията
обсъжда с енергийните предприятия доклада
по ал. 1 и определя срок за представяне на
становища и писмена обосновка на направените на откритото заседание възражения до
3 дни от датата на откритото заседание.
Чл. 48. В срок до 7 дни от датата на откритото заседание комисията провежда закрито
заседание, на което приема проект на решение
и насрочва дата за обществено обсъждане по
чл. 14 от Закона за енергетиката.
Чл. 49. (1) За енергийните предприятия,
спрямо които се прилага методът „норма
на възвръщаемост на капитала“, проектът
на решение, съответно решението по чл. 52,
ал. 1, съдържа:
1. прогнозните и/или изменените необходими приходи на енергийните предприятия,
включващи икономически обосновани разходи
за дейностите по съответните лицензии, регулаторната база на активите и нормата на възвръщаемост на капитала и съответните цени;
2. прогнозните количества електрическа
енергия и/или разполагаемост за следващия
ценови период.

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

(2) В случай че извършеният анализ и
оценка на представената информация от енергийното предприятие по чл. 44, ал. 1 и 2 не
дават основание за изменение на утвърдените
цени, комисията приема проект на решение,
съответно решение по чл. 52, ал. 1, с което
отказва да измени действащите цени.
Чл. 50. (1) За енергийните предприятия,
спрямо които се прилагат методите на ценово регулиране по чл. 3, ал. 2, т. 2, проектът
на решение, съответно решението по чл. 52,
ал. 1, съдържа:
1. при започване на нов регулаторен период:
а) продължителността на следващия регулаторен период и нормата на възвръщаемост
на капитала;
б) прогнозните необходими приходи на
енергийните предприятия за първия ценови
период;
в) прогнозните количества електрическа
енерги я и/или разполагаемост за първи я
ценови период;
г) цени за първия ценови период, включително по групи клиенти и тарифна структура;
2. за всеки следващ ценови период в рамките на регулаторния период:
а) стойностите на показателите за корек
ции в съответствие с изискванията по чл. 3,
ал. 2, т. 2;
б) прогнозните необходими приходи на
енергийните предприятия за ценовия период
в съответствие със стойностите по буква „а“;
в) прогнозните количества електрическа
енергия и/или разполагаемост за ценовия
период;
г) цени за ценовия период, включително
по групи клиенти и тарифна структура.
(2) В случай че енергийно предприятие е
направило искане за утвърждаване на групи
клиенти и тарифни структури, но не е обосновало искането си в представеното проучване
за стойността на услугата по чл. 17, комисията
може да откаже утвърждаването им.
(3) В случай че енергийното предприятие
не е подало заявление и/или не е представило
информацията по чл. 41 и 45, комисията може
служебно да утвърди коригирани необходими
приходи и цени за следващия ценови период
от регулаторния период въз основа на данните,
с които разполага.
Чл. 51. (1) Провеждането на процедура за
обществено обсъждане по чл. 14 от Закона за
енергетиката започва с оповестяване проекта
на решение на страницата на комисията в
интернет.
(2) Комисията обсъжда със заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от
Закона за енергетиката проекта на решение
и определя срок за представяне на становища
по него не по-кратък от 14 дни от датата на
общественото обсъждане.
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Чл. 52. (1) След приключване на процедурата за обществено обсъждане на закрито
заседание комисията приема решение.
(2) По преписк и, които представл яват
фактическа и правна сложност, мотивите към
решенията могат да бъдат приети до 10 дни
от приемането на съответното решение.
(3) Комисията публикува решенията по
ал. 1, съответно мотивите по ал. 2, на страницата си в интернет в 3-дневен срок от
приемането им.
Чл. 53. (1) В случаите по чл. 40 комисия
та може да приеме съкратени процедури и
срокове.
(2) Решението за изменение на цените
влиза в сила от деня на приемането му от
комисията и тя го публикува на страницата
си в интернет.
Чл. 54. В срок до 7 дни след получаване
на решенията на комисията за утвърждаване на нови цени общественият доставчик,
крайните снабдители и операторите на електропреносната и електроразпределителните
мрежи публикуват на интернет страницата си
утвърдените им пределни цени, включително
цените по тарифните структури, и цените,
които ще прилагат по договорите с клиентите
през следващия ценови период.
Чл. 55. (1) Производството за утвърждаване на цени на предоставяните на клиентите
услуги, свързани с лицензионната дейност, се
открива по инициатива на комисията или по
искане на лицензиант.
(2) В случаите по ал. 1 комисията изисква
от енергийните предприятия, осъществяващи
съответната лицензионна дейност, в определен от нея срок да предоставят информация
за видовете предлагани услуги, свързани с
лицензионната дейност.
(3) Алинея 2 не се прилага в случаите на
искане на лицензиант за утвърждаване на
цени за предоставяне на услуги, свързани с
лицензионна дейност, когато за тази дейност
има издадена само една лицензия за територията на страната.
(4) В срок до два месеца от получаване
на информацията по ал. 2 или от подаване
на искането по ал. 3 на закрито заседание
комисията приема проект на решение за определяне на видовете услуги и насрочва дата
и час за провеждане на открито заседание за
неговото обсъждане.
(5) Комисията оповестява проекта на решение, датата и часа за провеждане на откритото
заседание на страницата си в интернет.
(6) На откритото заседание комисията
обсъжда с енергийните предприятия проекта
на решение и определя срок за представяне
на становища до 5 дни от датата на провеждането му.
(7) В срок до 20 дни от датата на откритото
заседание комисията провежда закрито засе-
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дание, на което приема решение за определяне
на видовете услуги. С решението комисията
указва на енергийните предприятия, осъществяващи съответната лицензионна дейност, в
определен срок да подадат заявление за утвърждаване на цени на определените от нея
видове услуги.
(8) Към заявлението енергийните предприятия прилагат доказателства и обосновка
на разходите, свързани с предоставянето на
определените от комисията видове услуги.
(9) Комисията в срок до два месеца след
представяне на заявленията за утвърждаване
на цени на предоставяните услуги, свързани
с лицензионната дейност, на закрито заседание приема доклад и проект на решение,
насрочва дата и час за провеждане на открито
заседание за обсъждане на приетия доклад и
за провеждане на обществено обсъждане по
реда на чл. 14 от Закона за енергетиката на
приетия проект на решение.
(10) След приключване на процедурата за
обществено обсъждане на закрито заседание
комисията приема решение.
Чл. 56. Лица, чиято дейност не подлежи на
лицензиране съгласно Закона за енергетиката,
но извършват сделки по регулирани цени,
подават заявления по чл. 41, ал. 1, които се
разглеждат от комисията по реда на тази глава.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Базисна година“ е предходната календарна година или 12-месечен период, предхождащ
внасянето на предложението, за който енергийното предприятие предоставя информация
за лицензираната услуга, използвана като
основа за определяне на цени.
2. „Динамично променяща се генерация“ е
производство на електрическа енергия, което
е труднопредвидимо в деня преди доставката
поради неконтролируемо и динамично променящ се първичен енергиен източник.
3. „Електрическа енергия“ е активната
електрическа енергия.
4. „Коефициент за подобряване на ефективността“ е целева величина, изразяваща
относителното намаляване на разходите на
енергийните предприятия за осъществяване
на съответната лицензионна дейност.
5. „Необходими годишни приходи за дейностите обществена доставка и крайно снабдяване“ са икономически обоснованите разходи
и възвръщаемост, необходими на енергийното
предприятие за предоставяне на услугата по
лицензията с определено качество.
6. „Необходими приходи“ са икономически обоснованите приходи, необходими на
енергийното предприятие за предоставяне на
услугата по лицензията с определено качество
и постигане на определената възвръщаемост.
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7. „Норма на възвръщаемост на капитала“
е възвръщаемост на инвестирания капитал,
изразена като процент от този капитал.
8. „Полезен живот“ е срокът, за който
комисията приема, че даден актив може да
бъде амортизиран.
9. „Призната стойност на активите“ е
признатата от комисията стойност на всички
активи на енергийното предприятие, които се
използват и са свързани пряко с дейността
по лицензията.
10. „Променливи разходи“ са тези разходи,
чиято стойност се променя в зависимост от
количествата произведена, пренесена или
продадена енергия.
11. „Проучване на стойността за услугата“
е проучване на разходите на енергийното
предприятие за предоставяне на услугата по
лицензията по групи клиенти и съпоставка
с действителните или прогнозните приходи,
получени от всяка група клиенти при съществуващите или предлаганите цени.
12. „Реактивна електрическа енергия“ е
енергията, произведена и доставена от генераторите за определен период от време,
способна да поддържа напрежението и електромагнитното поле, измервана във varh и
неговите производни.
13. „Регулаторна база на активите“ е стойността на материалните и нематериалните
активи, които едновременно се използват и
имат полезен живот за предоставянето на
услугата по лицензията, и необходимия оборотен капитал.
14. „Регулаторен период“ е периодът между
два регулаторни прегледа.
15. „Регулаторен преглед“ означава дейност, при която комисията извършва анализ и
оценка на отчетната информация за базисната
година и прогнозната информация за следващ
ценови/рег улаторен период, предоставена
от енергийните предприятия. В резултат на
регулаторния преглед комисията утвърждава:
а) прогнозните необходими приходи и
цените на енергийните предприятия, включително икономически обоснованите разходи и
възвръщаемост на капитала или компонента
за дейностите по съответните лицензии;
б) продължителността на регулаторния
период при регулиране чрез стимули, както и
стойностите на ценообразуващите елементи,
въз основа на които енергийните предприятия
предлагат за утвърждаване цени за следващ
ценови период в рамките на регулаторния
период.
16. „Структура на капитала“ се характеризира от относителните дялове на собствения
и на привлечения капитал в общия размер на
капитала на енергийното предприятие.
17. „Тарифна структура“ е система от цени
при продажба на електрическа енергия или
предоставяне на услуга, приходите от които
съответстват на необходимите приходи за
съответната дейност.
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18. „Тарифна цена“ е всяка отделна цена
от тарифната структура.
19. „Условно-постоянни разходи“ са тези,
които не се променят при промяна в количествата произведена или пренесена енергия.
20. „Услуги, свързани с лицензионната дейност“ са други услуги, извършвани от дружеството, които са необходими за осъществяване
на дейността по лицензията.
21. „Цена за енергия“ е цената, чрез която
се покриват променливите (зависещи от обема
на производството, преноса, разпределението,
снабдяването или доставката на електрическа
енергия) разходи на енергийното предприятие.
22. „Цена за разполагаемост“ е цената, чрез
която се покриват постоянните (независещи от
обема на производството, преноса и разпределението на електрическа енергия) разходи
на енергийното предприятие и възвръщаемост
на капитала.
23. „Ценови период“ е период, през който
цените остават непроменени от комисията – обикновено дванадесет месеца.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Заварените към датата на влизане в
сила на наредбата административни производства се довършват по реда на тази наредба.
§ 3. Общественият доставчик, крайните
снабдители и операторите на електропреносната мрежа и електроразпределителните мрежи
в срок до 3 дни от деня на обнародване на
наредбата в „Държавен вестник“ оповестяват в
средствата за масова информация предложението си за утвърждаване на новите цени или за
изменението на действащите цени за регулаторния/ценовия период 1.07.2017 г. – 30.06.2018 г., в
случай че не са го направили по-рано по реда
на чл. 36а, ал. 1 от Закона за енергетиката.
§ 4. Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране
на цените на електрическата енергия (обн.,
ДВ, бр. 33 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от
2014 г., бр. 4 от 2015 г.; изм. с Решение № 11674
от 5.11.2015 г. на Върховния административен
съд на Република България – бр. 20 от 2016 г.;
изм. с Решение № 13033 от 1.12.2016 г. на Върховния административен съд на Република
България – бр. 100 от 2016 г.) се отменя.
§ 5. Наредбата се приема на основание
чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 32
от Закона за енергията от възобновяеми източници и е в съответствие с изискванията
на Директива 2009/72/ЕО относно общите
правила за вътрешния пазар на електроенергия на Европейския парламент и на Съвета
от 13 юли 2009 г.
§ 6. Тълкуване или указания по прилагане
на наредбата се дават с решение на комисията.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Иван Иванов
2036
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № И-1 от 2016 г. за осъществяване
на достъп до информационната система по
чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от
Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
(ДВ, бр. 31 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2 след думите „документ с нотариално удостоверен подпис“ се добавя „или на
документ с нотариално удостоверяване на подпис и съдържание, извършени едновременно“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 след думата „документи“
се добавя „и/или сканирани образи на документи“, а след думите „с нотариално удостоверени подписи“ се добавя „или с нотариално
удостоверяване на подписите и съдържанието,
извършени едновременно,“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думите „нотариално удостоверяване на подпис“ се добавя „и до
сканирани образи на документи с нотариално
удостоверяване на подписите и съдържанието,
извършени едновременно:“.
2. Създава се нова т. 9:
„9. чл. 137, ал. 1, т. 2, 4 и т. 5, предложение
първо и т. 7 ТЗ – решения на общото събрание,
съответно решения на едноличния собственик
на капитала;“.
3. Досегашните т. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 и 20 стават съответно т. 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21.
4. Създават се нови т. 22 – 25:
„22. чл. 8, ал. 3 от Закона за особените залози (ЗОЗ) – съгласие на заложния кредитор
за разпореждане със заложеното имущество;
23. чл. 10, ал. 3, изр. последно ЗОЗ и чл. 194,
ал. 3, изр. последно ДОПК – декларация на
заложния кредитор с вписан особен залог за
актуалния размер на вземането;
24. чл. 14, ал. 1 ЗОЗ – съгласието на пред
ходните заложни кредитори за вписване на
следващ залог;
25. чл. 17, ал. 3 ЗОЗ – съгласието на заложен кредитор за разпореждане и повторно
залагане на заложеното вземане;“.
5. Създава се т. 26:
„26. чл. 18, ал. 2 ЗОЗ – съгласието на заложен кредитор за разпореждане и повторно
залагане на заложената ценна книга;“.
6. Досегашните т. 21 и 22 стават съответно
т. 27 и 28.
7. Създава се т. 29:
„29. чл. 21, ал. 5 ЗОЗ – съгласие на заложен
кредитор за преобразуване на залогодателя
по реда на глава шестнадесета от ТЗ;“.
8. Досегашната т. 23 става т. 30 и в нея
думите „чл. 27, ал. 2 ЗОЗ“ се заменят с „чл. 27,
ал. 4 ЗОЗ“.

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

9. Създава се т. 31:
„31. чл. 27, ал. 5, т. 1 – 3 ЗОЗ – съгласие на
заинтересованите лица при вписване на промени във вписани обстоятелства относно залог;“.
10. Досегашната т. 24 става т. 32 и в нея
думите „чл. 27, ал. 4 ЗОЗ“ се заменят с „чл. 27,
ал. 6 ЗОЗ“.
11. Създават се т. 33 и 34:
„33. чл. 32, ал. 5 ЗОЗ – съгласия на предходни заложни кредитори за вписване пристъпване
към изпълнение по ЗОЗ от последващ кредитор;
34. чл. 46, ал. 4 ЗОЗ – съгласие на управителя на предприятието за назначаването му.“
§ 4. В чл. 7, предложение 4 след думата
„идентификатор“ се добавя „или имена“.
§ 5. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. При извършване на проверката на
основание чл. 21, т. 8 от Закона за търговския
регистър (ЗТР) и констатиране на липса на
въведена информация относно нотариално удостоверяване на подписи или нотариално удостоверяване на подписи и съдържание, извършени
едновременно, както и при несъответствие на
представените документи и въведените данни
за тях или сканирани образи на документи в
информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност,
преди да предприеме действията по чл. 22,
ал. 5 ЗТР, длъжностното лице по регистрацията
извършва проверка в кантората на нотариуса
чрез технически средства за дистанционна
комуникация – по телефона или електронната
поща на нотариуса. При отрицателен резултат
от проверката – липса на пълно извлечение
или сканиран образ на проверявания документ във функционалния модул по чл. 9а, т. 4
от Наредба № 32 от 1997 г., се предприемат
действия съгласно чл. 22, ал. 5 ЗТР.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Мария Павлова
2020

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА
АКРЕДИТАЦИЯ“
ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
BAS QR 2, версия 7, ревизия 4
от 1 март 2017 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Процедурата за акредитация (процедура)
е разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценка на
съответствието (ЗНАООС) и БДС EN ISO/
IEC 17011:2006.
Изпълнението на процедурата гарантира
извършване на акредитацията при спазване
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принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност,
недопускане на конкуренция и опазване на
производствената и търговската тайна.
Този документ се прилага за всички ООС,
вк лючително медицинск и лаборатории и
проверяващи по околна среда, извършващи
дейност както в регулирани, така и в нерегулирани области и които са акредитирани
или желаят да се акредитират.
Настоящата процедура действа съвместно
с други документи от системата за управление
на Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ (ИА БСА) и документи и
ръководства, посочени в т. 3 на процедурата.
Всички необходими за акредитация документи, предназначени за ООС, се публикуват
на български и английски език на страницата
на агенцията в интернет: http://www.nab-bas.
bg/. Такива са:
• П роцедура за акредитация BAS QR 2;
• П равила за работа на Комисия по акредитация BAS QR 3;
• П равила за работа на Комисия по възражения BAS QR 4;
• Правила за ползване на акредитационния
символ на ИА БСА BAS QR 5;
• П равила за работата на ТК А BAS QR 6;
• Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
• П равила за работата на Съвета по акредитация BAS QR 10;
• П роцедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за
пригодност BAS QR 18;
• П роцедура за уреждане на жалби BAS
QR 25;
• П роцедура за прилагане на политиката
за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
• И нструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи
фактори с BAS QI 2;
• К ритични ЕА сектори в областта на
акредитация на органи по сертификация на системи за управление BAS QI 2
приложение 1;
• К ритични ЕА сектори в областта на акредитация на органи по сертификация
на системи за управление на околната
среда BAS QI 2 приложение 2;
• И нструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на проверяващи по
околната среда съгласно Регламент (ЕО)
№ 1221/2009 на Европейския парламент
и на Съвета, BAS QI 4;
• И нст ру к ци я за етично поведение на
служителите от администрацията на ИА
БСА BAS QI 11;
• И нструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на верификационни органи съгласно Регламент
(ЕС) № 600/2012 на Комисията относно
проверката на докладите за емисии на
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парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на
проверяващи органи съгласно Директива
2003/87/ЕО, BAS QI 12;
• Инструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на органи за сертификация на биологични продукти съгласно
Регламент (EC) № 834/2007 и Регламент
(EC) № 889/2008 на Комисията BAS QI 19.
Документите са валидни от датата на утвърждаване, отбелязана на първа страница на
документа, освен ако изрично не е определено
друго. Промените в документа се отбелязват с
наклонен шрифт в съответната ревизия. Когато
промените са над 80 %, се издава нова версия с
нормален шрифт. При позоваване на документите се изписва пълната им идентификация със
съответната версия и ревизия. Изключение се
допуска в случаите, когато датата на позоваване
може да се определи точно и се има предвид
актуалната към тази дата версия и ревизия.
Когато ИА БСА се позовава на документ от
Системата си за управление, използва кратка
идентификация без версия и ревизия, като се
има предвид, че използва последната валидна
ревизия на документа, освен ако не е посочено
друго с преходен период.
При документи, които са публикувани на
български и английски език, определяща е
версията на български език.
За целите на настоящия документ се прилагат определенията по чл. 2 от Регламент (ЕО)
№ 765/2008 и определенията на хармонизираните стандарти, данни за които са публикувани
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
В този документ под „процедура за акредитация“ се разбират всички дейности,
извършвани от ИА БСА по предоставяне на
акредитация, преакредитация и разширяване
на акредитация.
2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ ПО АКРЕДИТАЦИЯ НА ИА БСА
ИА БСА е Националният орган по акредитация на Република България в съответствие
с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета.
ИА БСА е единственият орган в Република България, който има право да извършва
акредитация на органи, които извършват
дейности по оценяване на съответствието или
други дейности, за които се прилагат схеми
за акредитация, определени с нормативен акт.
Агенцията е юридическо лице със седалище
София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката.
ИА БСА извършва дейност по акредитация на:
• л аборатории за изпитване, включително
медицински лаборатории;
• лаборатории за калибриране;
• организатори на изпитвания за пригодност
(РТ провайдъри);
• о ргани за контрол;
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• о
 ргани по сертификация на продукти,
включително за биологично производство
и биологични продукти;
• в ерификационни органи;
• о ргани по сертификация на системи за
управление – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 22000 и ISO/IEC 27001, ISO
50001, ISO 39001;
• о ргани по сертификация на лица;
• п роверяващи по околна среда (EMAS).
Обхватът на дейността на ИА БСА се
актуализира по реда на Процедура за нови
дейности BAS QR 17 след одобрение от Съвета
по акредитация.
ИА БСА е пълноправен член на ЕА и
има Многостранно споразумение за взаимно
признаване на схемите по акредитация за
следните области:
• К алибриране
• И зпитване, включително медицински
лаборатории
• Органи за контрол
• С ертификация на продукти, включително
за биологично производство и биологични
продукти
• Сертификация на лица
• С ертификация на системи за управление
• Верификационни органи
ИА БСА е пълноправен член на ILAC със
статут по многостранното споразумение за
взаимно признаване на схемите по акредитация – ILAC MRA, за следните области:
• К алибриране
• Изпитване
• Медицински лаборатории
• Органи за контрол
ИА БСА е пълноправен член на IAF със статут
по многостранното споразумение за взаимно
признаване на схемите по акредитация – IAF
MLA, за следните области:
• Сертификация на лица
ИА БСА в качеството си на Национален
орган по акредитация, който е отговорен за
акредитацията на проверяващи по околна
среда (ПОС) и за надзора върху дейностите,
извършени от ПОС в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009, участва в заседания
на Форум на органите по акредитация и
лицензиращите органи (FALB) и е обект на
партньорска оценка по отношение на акредитацията на проверяващи по околна среда.
3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
В този документ изисквания за акредитация
означава съвкупност от критерии за акредитация (т. 3.1), интерпретации и ръководства
(т. 3.2) и правила за акредитация (т. 3.3).
Кандидатите за акредитация и акредитираните ООС т рябва да удовлетворяват
изискванията за акредитация. Неспазването
на изискванията за акредитация може да
доведе до ограничаване обхвата на акредитацията, временно ограничаване обхвата на
акредитацията, спиране, отнемане или отказ
от акредитация.
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3.1. Критерии за акредитация
Критериите за акредитация, въз основа на които ИА БСА осъществява дейността си, са определени в хармонизирани стандарти, данни за които са публикувани в „Официален вестник“
на Европейския съюз, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008, в схеми за акредитация,
определени с нормативен акт, и в секторни схеми за акредитация.
Критериите за акредитация по видове органи за оценяване на съответствието са посочени
в следващата таблица:
Дейности

Хармонизирани стандарти, документи с допълнителни изисквания
и нормативни актове

Обхват на дейност
на ООС

Списък на приложими
за процеса ръководства/
външни документи

БДС ЕN ISO/IEC 17025 Всички области

Приложение BAS QR 2 – Калибриране (ПрBASQR2-ЛК)

Изпитване, включиБДС EN ISO/IEC 17025
т ел но мед и ц и нск и
Всички области
БДС EN ISO 15189
лаборатории

Приложение BAS QR 2 – изпитване (ПрBASQR2-ЛИ)

Калибриране

Организатори на изпитвания за пригод- БДС EN ISO/IEC 17043
ност (РТ провайдъри)
Контрол

Сертификация на
продукти

Всички области

БДС EN ISO/IEC 17020 Всички области

Приложение BAS QR 2 – РТ
провайдъри (ПрBASQR2-РТ)
Приложение BAS QR 2 –
контрол (ПрBASQR2-ОК)

Всички продукти, за кои- Приложение BAS QR 2 –
то са налице нормативни Сертификация на продукти
документи (стандарт, техн. (ПрBASQR2-ОСП)
с п ец ифи к а ц и я , п р а к т ики и нормативни актове),
БДС EN ISO/IEC 17065 определ ящи критериите,
по които се оценяват продуктите
Биологично производство и
биологични продукти
ISO 9001
ISO 14001

Сертификация на
системи за управ
ление

БДС EN
ISO/IEC 17021-1
ISO/IEC 27006
ISO/TS 22003

Приложение BAS QR 2 –
системи (ПрBASQR2-ОСС)

OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO 50001
ISO 39001

Сертификация на
лица

БДС EN ISO/IEC 17024 Всички области

Приложение BAS QR 2 –
С е р т и ф и к а ц и я н а лица
(ПрBASQR2-ОСПл)

Проверяващи по
околна среда

БДС EN ISO/IEC 17021
Регламент (ЕО)
Всички области
№ 1221/2009

Приложение BAS QR 2 –
EMAS
(ПрBASQR2-EMAS)

Верификационни
органи

БДС EN ISO 14065
Регламент (EС)
№ 600/2012
Регламент (ЕС)
№ 757/2015

Приложение I
Приложение BAS QR 2 – ВО
Регламент (EС) № 600/2012 (ПрBASQR2-ВО)

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

3.2. Интерпретации и ръководства
ООС трябва да разполагат с всички приложими към критериите по т. 3.1 документи,
да ги познават и да ги спазват.
Към тези документи се отнасят и ръководства и други интерпретационни документи на
EA, IAF, ILAC и други оторизирани органи,
както и интерпретационни документи (Решения), утвърдени по предложения на Техническите комитети по акредитация (ТК А).
Приложимите при акредитация на ПОС
документи се предоставят при поискване от
деловодството на ИА БСА.
Ръководствата на ЕА, ILAC и IAF могат
да се намерят на английски език в съответните интернет страници, посочени по-долу на
английски език или от ИА БСА.
• EA – www.european-accreditation.org;
• ILAC – www.ilac.org;
• IAF – www.iaf.nu.
Списъци на всички приложими за процеса на акредитация ръководства/външни
документи по видове области на акредитация
като приложения към BAS QR 2 (описани
в таблицата по т. 3.1), както и утвърдените
решения на ТК А се публикуват в интернет
страницата на ИА БСА.
3.3. Правила за акредитация
В допълнение към критериите за акредитация (т. 3.1) и интерпретации и ръководства
(т. 3.2), които трябва да бъдат приложени от
ООС, изискванията за акредитация включват
и документи (правила) от системата за управ
ление на ИА БСА, като:
а) П роцедура за акредитация BAS QR 2;
b) Правила за ползване на акредитационния
символ на ИА БСА BAS QR 5;
c) Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
d) П роцедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за
пригодност BAS QR 18;
e) П роцедура за уреждане на жалби BAS
QR 25;
f) П роцедура за прилагане на политиката
за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
g) И нструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи
фактори с BAS QI 2;
h) И нструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на проверяващи
по околната среда съгласно Регламент
(ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета, BAS QI 4;
i) И нструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на верификационни органи съгласно Регламент
(ЕС) № 600/2012 на Комисията относно
проверката на докладите за емисии на
парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на
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проверяващи органи съгласно Директива
2003/87/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета, BAS QI 12;
j) Инструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на органи за сертификация на биологични продукти съгласно
Регламент (EC) № 834/2007 и Регламент
(EC) № 889/2008 на Комисията BAS QI 19
3.4. Промени в изискванията за акредитация
При промяна в изискванията за акредитация ИА БСА уведомява заинтересованите
потребители на услугите по акредитация
и определя подходящ преходен период за
привеждане на дейностите на ООС в съответствие с промените. ИА БСА се стреми да
следва определен от EA, ILAC, IAF или други
оторизирани органи преходен период, но при
необходимост преходен период може да бъде
определен и от агенцията след съгласуване
със заинтересованите страни.
В края на преходния период акредитираните
ООС трябва да са привели своите дейности
в съответствие с промените, в противен случай ИА БСА ще констатира неизпълнение на
изискванията за акредитация.
При постъпване в ИА БСА на писмено
уведомление от ООС във връзка с негово
решение да не приложи новите изисквания
за акредитация ИА БСА ще следва процедура
по отнемане на акредитацията.
3.5. Потребители на услугите по акредитация
Акредитация могат да получат юридически
лица/еднолични търговци, установени:
• н а територията на Република България;
• в друга държава – членка на Европейския
съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария;
• в трети държави.
ИА БСА се води от принципите за избягване
дублирането на дейности по акредитация по
отношение на чуждестранни ООС, които са
организации или част от организации, разположени и юридически регистрирани извън
територията на Република България.
Агенцията извършва акредитация на ООС
извън територията на Република България при
спазване на трансграничната си политика по
акредитация, която се отнася до и отговаря на
чл. 7 от Регламент (EO) № 765/2008, ЗНАООС,
на изискванията на ЕА (EA-2/13), IAF (IAF GD
3, IAF MD 12) и ILAC (ILAC G 21).
ИА БСА не извършва акредитация на ООС,
установени в други държави – членки на Европейския съюз, страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство или
в Конфедерация Швейцария или трети държави
при спазване на трансграничните политики на
ILAC и IAF, с изключение на случаите, когато:
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– Националният орган по акредитация
на държавата членка, в която кандидатът
за акредитация е установен, не е преминал
успешно партньорска оценка по отношение
на дейности, за които ООС кандидатства за
акредитация;
– Националният орган по акредитация на
държавата членка, в която кандидатът за акредитация е установен, не извършва дейности
по акредитация, за които се кандидатства.
В посочените по-горе случаи ИА БСА
уведомява НОА на държавата членка, в която кандидатът за акредитация е установен,
за полученото заявление и предлага сътрудничество с местния орган за извършване на
оценката в съответствие с трансграничната
си политика за акредитация, основана на EA
2/13, на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 765/2008,
ЗНАООС и на изискванията на ЕА (EA-2/13),
IAF (IAF GD 3, IAF MD 12) и ILAC (ILAC G 21).
3.6. Информационна система
ИА БСА поддържа информационна система, обслужваща дейността по акредитация.
Политиката на агенцията по отношение на
информираността на клиентите и заинтересованите от акредитацията среди се реализира
освен чрез Съвета по акредитация чрез Официален бюлетин и интернет страница. Всеки
кандидат за акредитация или акредитиран
орган за оценка на съответствието може да
поиска и получи необходимата му информация
и чрез посещение в офиса на агенцията, по
поща, e-mail или факс.
3.6.1. Официален бюлетин на ИА БСА
ИА БСА издава Официален бюлетин, в
който се публикуват европейски и международни новини, свързани с дейностите по
акредитация. Бюлетинът може да съдържа и
политики и документи на ИА БСА, отнасящи
се до ползвателите на акредитацията, както и
всяка друга информация, имаща отношение
към процеса по акредитация по преценка на
редакционната колегия.
3.6.2. Интернет страница
ИА БСА поддържа страница в интернет на
адрес http://www.nab-bas.bg/, на която:
• о бявява данните от публичния регистър
на лицата с предоставена, ограничена,
временно ограничена, спряна или отнета акредитация и публичен регистър на
проверяващите по околна среда;
• п убликува информация за националните
органи по акредитация, отговарящи на
изискванията на чл. 5а, ал. 2 ЗНАООС;
• в рубрика „Обяви и съобщения“ публикува
съобщения до акредитирани или кандидати за акредитация лица, неоткрити,
отказали да получат или непотърсили
кореспонденция от ИА БСА; в същата
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рубрика при проблемна кореспонденция/
комуникация публикува всички важни
съобщения, за които има задължения да
отговори в срок;
• д опълва и акт уализира с материали,
имащи отношение към акредитацията.
4. ПРОЦЕС НА АКРЕДИТАЦИЯ
Процесът на акредитация включва следните етапи, описани подробно по-нататък в
процедурата:
• Подаване на заявление и откриване на
процедура (т. 4.1)
• П редварително проучване (т. 4.2)
• О ценка на място (т. 4.3)
• Решение (т. 4.3.7)
• Поддържане на акредитацията (т. 5)
Етапите на процедурата за акредитация се
изпълняват, след като са изплатени всички
финансови задължения от страна на ООС
към ИА БСА по предишна акредитация, ако
е приложимо, и по предходни етапи на текуща
процедура за акредитация съгласно Ценоразпис на услугите на ИА БСА, BAS QR 8.
Официалният език, на който протича процедурата за акредитация на ООС, е български.
В случай че кандидатът за акредитация е
чуждестранен ООС, който е организация или
част от организация, разположена извън територията на Република България, процедурата
за акредитация се провежда на английски език
или друг език след допълнително договаряне
с кандидата.
4.1. Подаване на заявление и откриване
на процедура за акредитация
4.1.1. Подаване на заявления за акредитация
Дейността по акредитация се основава
на писмено заявление за акредитация на
кандидатстващия ООС. Писмено заявление
може да подаде всеки ООС, който не е в процедура за акредитация, преакредитация или
разширяване на акредитацията. Всеки ООС
може да кандидатства за преакредитация или
разширяване на обхват на акредитация, ако
не е със спряна или временно ограничена
акредитация или не е в процедура по спиране,
ограничаване или отнемане.
Кандидатът за акредитация подава заявление за акредитация*, съдържащо приложимите
формуляри и документи, надлежно попълнени
и подписани от посоченото в тях лице. Формулярите за акредитация се публикуват на
интернет страницата на агенцията.
--------------------------*За явление за ак реди тац и я – за явление за
акредитация, преакредитация или разширяване
на обхвата на акредитация в зависимост от конкретния случай.
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Заявлението за акредитация е комплект
от документи, съдържащ декларация, с която
заявителят се задължава да спазва изискванията за акредитация, предвидените срокове и
правилата на агенцията. Комплектът от документи съдържа и всички документи, изброени
в списъците по-долу по видове дейности, представени на хартиен и на електронен носител:
BAS QF 2.1	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на лаборатория
за изпитване;
BAS QF 2.2	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на лаборатория
за калибриране;
BAS QF 2.3	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на орган по
сертификация на продукти;
BAS QF 2.4	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на органи по
сертификация на системи за
управление;
BAS QF 2.5	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на верификационни органи;
BAS QF 2.6	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на органи по
сертификация на лица;
BAS QF 2.7	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на органи за
контрол;
BAS QF 2.12	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на проверяващи
по околна среда;
BAS QF 2.14	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на медицински
лаборатории;
BAS QF 2.15	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на организатори
за изпитвания за Пригодност
(РТ провайдъри).
Заявлението за акредитация изисква и
препраща към формуляри и документи с
информация за:
а) обща характеристика на ООС, включително юридическо лице, име, адреси, правен
статут и човешки и технически ресурси;
b) обща информация, засягаща ООС, като
например неговите дейности, взаимоотношение в рамките на юридическото лице и адреси
на всичките му физически местонахождения,
които ще бъдат покрити от обхвата на акредитацията;
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c) ясно дефиниран и заявен обхват на акредитацията (описание на услугите за оценка
на съответствието, които ООС ще предоставя,
и списък със стандарти, нормативни актове,
методи и процедури, за които ООС кандидатства за акредитация, включително ограничение
на неговата способност, ако е приложимо);
d) участия в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност, където е приложимо;
e) притежавани акредитации, ако е приложимо.
Ком п лек т ът о т док у мен т и, вк л юч ва щ
заявлението за акредитация и приложимите
към него документи/записи, подаван в ИА
БСА, трябва да бъде с надлежно номерирани страници и съпроводен от пълен опис с
отбелязване на началната страница на всеки
нов документ/запис. Описът трябва да бъде
заверен с подпис и печат на представител на
юридическото лице.
Заявлението за акредитация с приложимите
документи/записи (комплект от документи на
хартиен и на електронен носител) може да
бъде подадено чрез поща или в деловодството
на ИА БСА.
4.1.2. Оценка на възможностите за изпълнение и проверка на заявлението
В срок до 30 дни от подаване на заявлението
агенцията извършва оценка на възможностите
си и компетентността си за неговото изпълнение и проверка за пълнотата и редовността
на представените документи. ИА БСА оценява
възможността и компетентността си да извърши процедура по акредитация по конкретно
заявление по отношение на:
a) обхвата си на дейност на ИА БСА;
b) наличие на компетентност за извършване
на акредитация по отношение на заявения
обхват;
c) наличие на подходящи и на разположение
водещи и технически оценители/експерти;
d) възможност да бъде реализирана процедурата за акредитация във връзка с местоположението на дейността на ООС и/или по
отношение на езика, използван от заявителя,
или други специфични условия във връзка с
изискванията за акредитация;
e) възможност за спазване сроковете на
процедурата за акредитация.
ИА БСА извършва проверка на заявлението
по отношение на пълнота и редовност, като
приема следните дефиниции:
Непълнота – констатирано е отсъствие на
един или повече документа, изброени в т. 4.1.1,
и съпътстващите ги такива и/или необосновано отсъствие на информация в един или
повече от представените документи;
Нередовност – констатирано е липса на
един или повече от атрибутите на документа,
некоректно попълнен документ, представяне
на документ с невярно съдържание и/или
невалиден док у мент, и/или на док у мент,
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принадлежащ на друго юридическо лице,
и/или установяване на противоречие със
или неизпълнение/неспазване на утвърдена
от Съвета по акредитация политика на ИА
БСА, и/или установяване на противоречие със
или неизпълнение/неспазване на утвърдено
решение на ТК А.
Ако дейността, заявена за акредитация, е
извън обхвата на дейност по т. 2 на настоящата процедура, ИА БСА информира заявителя и при изрично негово желание може да
предприеме действия по реда на процедура
за нови дейности BAS QR 17 или да откаже
откриване на процедура.
Проучването на възможността за разширяване в нова дейност на ИА БСА се извършва
съгласно BAS QR 17 в срок до три месеца от
заявяване на нова дейност. След изтичане на
този срок ИА БСА уведомява заявителя за
решението по проучването и сроковете, в които би могла да открие процедура в областта
на новата дейност.
Ако ИА БСА установи, че не е компетентна
да извърши оценяване за заявения обхват или
не разполага с подходящи водещ оценител/
технически оценители/експерти, предлага на
заявителя привличане на такива от Национален орган по акредитация, пълноправен член
на ЕА, ILAC и IAF.
В този случай може да се наложат промени в сроковете по изпълнение на процедурата и цените на услугите по акредитация.
Процедура по акредитация се открива след
писмено съгласие на заявителя за привличане
на чуждестранни оценители/експерти. При
несъгласие на заявителя ИА БСА отказва
откриване на процедура.
Ако заявителят приеме в екипа за оценка
да бъде включен/и чуждестранни експерти, в
срок до 15 дни ИА БСА извършва проучване и
изпраща запитване до НОА за осигуряване на
експерти и въз основа на представената информация до 1 месец прави подбор и съгласува с
ООС предложения експерт/и и възможностите
за планиране на оценката на място.
В случай че бъде установена непълнота или
нередовност на заявлението за акредитация,
заявителят се уведомява с писмо, в което се
дават указания и се определя срок не по-дълъг от 1 месец за тяхното отстраняване при
първоначална акредитация и не по-дълъг от
7 дни при преакредитация и разширяване на
обхвата. Срокът започва да тече от датата на
получаване на писмото.
В изпълнение на дадените указания заявителят е длъжен да представи в ИА БСА
документи, допълнени и преразгледани по
отношение на редовност и пълнота.
Документите трябва да са придружени от
писмо, в което подробно да са описани извършените корекции във връзка с констатациите
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от направената проверка на заявлението за
акредитация.
След представяне в ИА БСА на документи,
допълнени и преразгледани по отношение на
редовност и пълнота, агенцията извършва
повторна проверка в срок до 30 дни при заявление за първоначална акредитация и в срок
до 10 дни при заявление за преакредитация
и разширяване на обхвата.
При нео т с т ра н я ва не на конс тат и ра н и
непълнота/нередовност и/или непредставяне на информация по дадените указания в
определения срок заявлението с подадените
документи се връща на заявителя и се отказва
откриване на процедура.
При приемане на заявление за ПОС ИА
БСА извършва прегледа в срок до 30 дни от
подаване на заявлението и осигурява необходимите условия за изпълнение на заявлението
за акредитация съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 1221/2009.
4.1.3. Определяне на водещ оценител, брой
показатели и откриване на процедура
4.1.3.1. Определяне и съгласуване на водещ
оценител и брой показатели
В срок до 7 дни след установяване на
пълнота и редовност на всички необходими
документи ИА БСА определя водещ оценител
по конкретното заявление.
С писмо клиентът се уведомява за определения водещ оценител и броя на определените
показатели на база, на които се определят дължимите суми съгласно Ценоразпис BAS QR 8.
В срок до 5 дни от получаване на уведомителното писмо заявителят има право да
възрази еднократно срещу определения водещ
оценител и/или определения брой показатели.
• В случай на изразено писмено и аргументирано неодобрение на определения
водещ оценител, на базата на обективни
данни за наличие на конфликт на интереси, например: че лицето е консултант
на ООС или разполага с обек тивни
данни, че лицето е (бил е нает до преди
две години от оценката/предстои да е)
служител (нает да извършва услуги) на
конкурентна организация и/или от гледна
точка на фактическа некомпетентност, се
извършва нов преглед по реда на т. 4.1.2,
определяне на нов водещ оценител и ново
съгласуване с кандидата за акредитация.
• В случай че заявителят възрази писмено
и аргументирано срещу определения брой
показатели, се извършва преразглеждане
и обсъждане между страните с цел да се
получи съгласие между тях за броя показатели, определен съгласно „Указания за
определяне на броя показатели“.
В случай че заявителят не възрази писмено в определения срок на съгласувателното
писмо, ИА БСА приема, че той е съгласен с
избора на водещ оценител и брой показатели.
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4.1.3.2. Откриване на процедура
След съгласуване на определения водещ
оценител и броя показатели от заявителя
агенцията открива процедура за акредитация
и поставя регистрационен номер на открита
процедура върху заявлението за акредитация.
До клиента се изпраща писмо, с което
се информира за регистрационния номер на
откритата процедура за акредитация и дължимата сума за извършване на предварително
проучване съгласно приложена към писмото
фактура. В срок до 5 дни от получаване на
уведомителното писмо заявителят е длъжен
да заплати определената съгласно Ценоразпис
BAS QR 8 цена за предварително проучване.
4.1.4. Отказ от откриване на процедура
ИА БСА отказва откриване на процедура
за акредитация, когато е налице едно или
повече от следните обстоятелства:
а) з аявена за акредитация дейност извън
обхвата на дейност на ИА БСА;
b) л ипса на компетентност за извършване
на акредитация по отношение на заявения от клиента обхват;
с) л ипса на подходящи, включително компетентни и на разположение водещ оценител
и/или технически оценители/експерти;
d) н евъзможност да бъде реализирана процедурата за акредитация във връзка с
местоположение на дейността на ООС
и/или по отношение на езика, използван
от заявителя, и/или други специфични
условия във връзка с изискванията за
акредитация;
e) н евъзможност за спазване сроковете за
акредитация;
f) неизпълнение на финансови задължения
по открити процедури и/или поддържане
на акредитацията на юридическо лице,
към което принадлежи ООС;
g) н еспазване на срока по т. 4.1.2 за изпращане/представяне в ИА БСА на документи, допълнени и преразгледани по
отношение на пълнота и/или редовност;
h) п овторно наличие на непълнота или
нередовност на подадените документи
за акредитация;
i) неприключила процедура за акредитация,
преакредитация или разширяване на
акредитацията по заявление на същия
кандидат;
j) с п ря на а к ред и т а ц и я и л и за поч на ла
процедура по спиране или отнемане на
акредитацията на кандидата или при
наличие на обстоятелства, изискващи
извънредна оценка;
k) п ериод до изтичане ва лидност та на
предоставена акредитация, по-малък от
8 месеца при заявление за преакредитация и по-малък от 9 месеца при заявление за преакредитация с разширяване
на обхвата на акредитация;
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l) н
 епредставяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията за акредитация;
m) н епостигане съгласие за определен/и
водещ оценител и/или брой показатели;
n) н есъгласие на ООС за привличане на
водещ оценител/технически оценители/
експерти от Национален орган по акредитация, пълноправен член на ЕА,
ILAC и IAF.
Лицата, на които е отказана акредитация,
могат да подадат заявление за акредитация
отново след представяне на доказателства,
че са отстранени несъответствията с изискванията за акредитация и с процедурите за
акредитация на агенцията.
Акредитирано лице, желаещо да получи
акредитация по друг стандарт, следва да процедира както при нова регистрация.
4.2. Предварително проучване
Предварителното проучване представлява
преглед на документите и записите и оценка
на тяхното съответствие с изискванията за
акредитация.
Предварителното проучване при преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация включва и преглед на резултатите
от проведените оценки от предходния цикъл
на акредитация.
В етапа на предварително проучване за
първоначална акредитация, при изразено
писмено желание на заявителя, може да бъде
проведена предварителна оценка на място.
Предварителното проучване се извършва
от определения водещ оценител, който да
направи преглед на предоставените от кандидата за акредитация документи и записи по
т. 4.1 и оценка по документираната система
за съответствие с приложимите изисквания
за акредитация. При необходимост може да
бъде включен технически оценител/експерт.
Предварителното проучване завършва с
доклад от водещия оценител със заключение за
съответствие с изискванията за акредитация и
предложение за следващ етап на процедурата.
4.2.1. Предварително проучване (преглед
на документи)
Предварителното проучване се провежда
до един месец от датата на откриване на
процедурата за акредитация, за което на клиента се предоставя доклад от предварително
проучване. В този срок, ако са констатирани
пропуски, които възпрепятстват провеждане
на оценка на място, на ООС се предоставя
констативен доклад и срокът за предварителното проучване се удължава с един месец
(до два месеца от откриване на процедурата).
В рамките на десет дни от получаване на
констативния доклад заявителят е длъжен
да представи в ИА БСА документирани доказателства за отстраняване на пропуските.
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4.2.2. Предварително проу чване (чрез
предварителна оценка на място)
Предварителната оценка на място позволява да се определи и формулира в детайли
обхватът на акредитация на кандидата, да се
направи оценка на готовността му за преминаване към първоначална оценка, както и
да се подпомогне нейното планиране. ООС
е длъжен да предостави възможност на ИА
БСА да извърши предварителна оценка на
място в срока на предварителното проучване.
Предварителната оценка на място приключва с предоставяне на доклад в срока на
предварителното проучване (до един месец
от откриване на процедурата) или при констатиране на пропуски с предоставяне на
констативен доклад (BAS QА 2.1.1) в деня на
приключване на оценката на място. В рамките
на десет дни от получаване на констативен
доклад (BAS QА 2.1.1) заявителят е длъжен да
представи в ИА БСА документирани доказателства за отстраняването на констатираните
пропуски (BAS QА 2.1.1).
И при двата случая по т. 4.2.1 и т. 4.2.2
клиентът подава документи с писмо, в което
подробно са описани проведените коригиращи действия във връзка с констатациите от
предварителното проучване и приложените
документи.
В разширения срок на предварителното
проучване (два месеца от откриване на процедурата) ИА БСА е длъжна да направи оценка на
представените документирани доказателства и
да уведоми заявителя относно продължението
на процедурата за акредитация.
В случай че пропуските не са отстранени
или сроковете не са спазени, БСА решава как
да продължи процедурата по акредитация, а
именно: извършване на оценка на място или
отказ от акредитация/преакредитация или
временно спиране/органичаване/отнемане на
акредитацията при оценки за преакредитация.
4.3. Оценяване
4.3.1. Принципи и методи
Ако е налице положително експертно заключение от предварителното проучване, се
извършва оценка на място от екип от оценители, чиято цел е да оцени съответствието с
изискванията за акредитация.
Оценяването на място включва един или
повече от следните методи:
а) п реглед на документи – оценка на наръчника по качеството и други документи
от системата за управление на ООС за
съответствие с изискванията за акредитация (вж. т. 3); преглед на записите
на ООС от извършената дейност, за
персонала, от контрола на качеството,
вътрешни одити, прегледи от ръководството, доклади от предходни оценки,
доклади от оценки на други органи по
акредитация и др.;
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b) о
 фис оценка – оценка на практическото
прилагане на документираната система
за управление на ООС чрез оценка на
документирани доказателства;
с) н аблюдение (witness) – наблюдение и
оценка на дейности, извършвани от ООС
(такива, като изпитване; калибриране;
сертификация на продукти, на системи,
на персонал; контрол; заверяване на
доклад по околна среда и др.); наблюдението на дейностите е задължителен
елемент от оценката на място;
d) и зпитване за пригодност – оценка на
компетентността на ООС при участието им в междулабораторни сравнения
(ILC) при изпитване/калибриране; този
метод е задължителен за оценяването
на лабораториите за изпитване и/или
калибриране;
е) и нтервю – оценка на компетентността
на персонала на ООС чрез целенасочено
интервю.
При оценки на място за първоначална
акредитация/преакредитация/разширяване
на обхвата се извършва пълно oценяване или
оценяване на минимум 80 % от заявения за
акредитация/преакредитация/разширяване
на обхват.
4.3.2. Подготовка на оценка
Най-малко 10 дни преди провеждане на
оценка ИА БСА договаря периода, състава,
пълномощията на екипа и плана за оценка с
ООС. Най-малко 5 дни преди извършване на
оценката ООС трябва писмено да потвърди
съгласието си с определените дата и екип,
пълномощията на екипа и план на оценката. В случай че има писмено аргументирано
неодобрение от страна на заявителя за член
на екипа за оценка, ИА БСА извършва нов
подбор на екипа за оценка и ново съгласуване. Ако няма на разположение подходящ
водещ оценител/технически оценител/експерт,
оценката може да бъде отложена и/или да
бъде привлечен водещ оценител/технически
оценител/експерт от друг национален орган по
акредитация или да не бъде оценен обхватът,
за който не е на разположение технически
оценител/експерт на този етап от процеса
по акредитация.
И А БСА може да изисква писмено от
ООС допълнителна информация, необходима
за подготовката на оценката, като методи,
процедури, инструкции и други съотносими
документи. ООС трябва да предостави в ИА
БСА изисканата информация и всички направени промени в системата си за управление в
определен от ИА БСА срок. Ако поисканите
документи не бъдат представени в определения
срок, водещият оценител планира допълнително време при планиране на оценката, което
се заплаща съгласно Ценоразпис на услугите
по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
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Когато кандидатстващ/акредитиран от
ИА БСА ООС:
– и ма един или повече офиси (местонахождения) с основни дейности съгласно т. 7.5.7 на
БДС EN ISO/IEC 17011 извън територията
на държавата, в която се намира централният офис на ООС, или
– и звършва дейности по оценка на съответствието на територията на други държави
под акредитация на ИА БСА,
ИА БСА извършва оценка при спазване на
трансграничните политики за акредитация
на EA, изискванията на член 7 от Регламент
765/2008 на ЕС, ILAC и IAF.
ИА БСА възлага извършването на оценката
на местния НОА, когато има необходимата
компетентност за съответния обхват на акредитация и е подписал ЕА MLA или ILAC/IAF
MRA/MLA за този обхват.
В изключителни случаи, когато местният
НОА не е в състояние да извърши оценка от
името на ИА БСА, за което се съхраняват записи, посочващи причините, ИА БСА извършва
оценката след одобряване и в сътрудничество
от НОА.
Когато НОА на държавата, в която се
извършва дейността, не е преминал успешно
партньорска оценка по отношение на обхвата
на дейност, извършван от ООС на територията на тази държава, или не извършва тези
дейности по акредитация, ИА БСА извършва
оценяването с участие на оценители от местния НОА или участие на негови представители
като наблюдатели.
ООС, който има офиси с основни дейности в
друга държава или извършва дейности по оценяване на съответствието в друга държава, няма
право да откаже извършването на оценката
или участието в оценката на местния НОА.
4.3.3. Оценка на място
Оценката на място следва да бъде проведена в срок до 3 месеца от датата на приключване на предварителното проучване при
процедури за първоначална акредитация и в
срок до 1 месец от датата на приключване на
предварителното проучване при процедури за
преакредитация/разширяване на обхвата на
акредитация. Органите по сертификация на
системи за управление/лица/продукти и верификационни органи са длъжни да представят
в ИА БСА план за одити/верификация при
съгласуване на офис оценката. ИА БСА не
извършва офис оценка, ако не е предоставен
план от ООС за одит/верификация.
Оценката на място започва с откриваща
среща и приключва със закриваща среща.
По време на оценката на място екипът
оценява степента на внедряване, поддържане
и ефикасността на системата за управление и
компетентността на ООС. Органът за оценка
на съответствието трябва да демонстрира, че
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е компетентен да извършва всички дейности
и във всички области, за които е заявил желание за акредитация.
Оценката може да не обхваща всички записи, документи и персонал на ООС. Извадката,
обект на оценка, трябва да бъде представителна дотолкова, доколкото е възможно в
зависимост от дейността на ООС. Всеки избор
на екипа трябва да бъде направен от гледна
точка на риск и значимост за демонстриране
на компетентност от страна на ООС. Поради
извадковия подход не може да се твърди, че
са установени всички съществуващи несъответствия.
По отношение на системата за управление
на ООС екипът от оценители трябва да направи оценка най-малко на един пълен цикъл на
вътрешен одит и преглед от ръководството.
ИА БСА може да прекрати оценка на място
при следните обстоятелства:
• О СС не е осигурил всички необходими
условия за работа на екипите по оценяване и по надзор, както се изисква от
т. 8.1.d) от настоящата процедура;
• О ОС не е осигурил възможност за извършване на наблюдение (witness) на
неговата дейност от страна на екипа,
както се изисква от т. 8.1.f) от настоящата
процедура;
• е к ипът констатира несъответствие/я,
които водят до спиране или отнемане/
отказ от акредитация, при което продължаването на оценката няма да повлияе
върху резултата от оценяването.
Прекратяването на оценка на място се
осъществява по решение на водещия оценител
след съгласуване с началник на отдел ИО и
директор дирекция АООС.
Когато ООС има дейности на няколко местонахождения (различни адреси), оценката при
първоначална акредитация и преакредитация
трябва да обхване всички тях. При планиране
на оценка на място се спазват правилата на
BAS QI 2.
Оценката на ОСС, ОСП, ВО, ОСЛ и ПОС
приключва след извършване на необходимите
наблюдения на дейността, като ООС трябва
да предостави възможност на БСА да ги извърши до три месеца от оценката на място на
офиса. След всяко наблюдение на дейността се
провежда закриваща среща с наблюдавания екип
и/или ръководството на ООС.
4.3.4. Докладване след оценка на място
След оценката екипът трябва да изготви
доклад, който съдържа най-малко следното:
1. з аписи от проведените наблюдения на
дейността;
2. з аключение за състоянието на системата за управление и компетентността
на ООС;
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3. з аключение за съответствието на дейността на ООС с изискванията за акредитация, и
4. к онстатираните несъответстви я, ако
има такива.
При оценки на органи по сертификация
на системи за управление, продукти, лица и
верификационни органи се предоставя доклад
след приключване на офис оценката и след
приключване на всяко наблюдение на дейността.
Док ла д о т офис оцен ката и док ла д с
вк лючени резултати от наблюдени ята се
предоставя на ООС до 15 дни от закриващата среща – офис оценка /оценка/оценка за
наблюдение на дейността.
4 . 3. 5. Не с ъ о т ве т с т ви я и кори г и ра щ и
действия
4.3.5.1. Класификация
Несъответствие е неизпълнението на изискванията за акредитация, определени в т. 3
на настоящия документ.
ИА БСА класифицира несъответствията
като значителни или незначителни по следните критерии:
Значително несъответствие (L):
Установено е неизпълнение или липса
на прилагане или поддържане на едно или
повече от изискванията за акредитация (вж.
т. 3), което води до заключение, че дейността
на ООС, общата компетентност и системата
за управление не са в състояние да осигурят
необходимото качество на предоставяните
услуги, включително достоверността на издаваните от него документи.
Незначително несъответствие (S):
Установени са пропуски при изпълнение
на едно или повече от изискванията за акредитация (вж. т. 3), което води до съмнение
относно качеството на предоставяните от
ООС услуги, включително достоверността на
издаваните от него документи.
За всички видове несъответствия ООС
трябва да проведе коригиращи действия, които
трябва да бъдат оценени от страна на ИА БСА,
преди да бъде взето решение за предоставяне
на акредитация/преакредитация/разширяване
на обхвата на акредитация или потвърждаване
на действието на акредитацията за периода
на нейната валидност.
Класификацията на несъответствията е
отговорност на водещия оценител.
4.3.5.2. Коригиращи действия
a) Док ладване на несъответстви ята се
извършва в края на оценката на място или
в края на оценката за наблюдение на дейността, когато не е част от оценката на място
по време на закриваща среща, след като са
класифицирани от водещия оценител.
При оценки на органи по сертификация
на системи за управление, продукти, лица и
верификационни органи се предоставя доклад
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след приключване на офис оценката и след
приключване на всяко наблюдение на дейността.
Док ла д о т офис оценката и док ла д с
вк лючени резултати от наблюдени ята се
предоставя на ООС до 15 дни от закриващата среща – офис оценка /оценка/оценка за
наблюдение на дейността.
Несъответствията се докладват на представител на юридическото лице, който удостоверява, че е информиран за тях с подпис
върху съответния формуляр. Неподписването
на формуляра от страна на ООС или юридическото лице не анулира констатираното
несъответствие.
Докладване на несъответствия може да се
извършва и след оценка по документи, като се
уведомява писмено представител на юридическото лице.
b) В съответствие с прилаганата от ИА
БСА концепция, че коригиращите действия
трябва да елиминират причините за появата
на несъответствие, с цел предотвратяване на
повторната му поява, при констатиране на
несъответствия от ръководството на ООС
се изисква:
• да извърши анализ за първопричините, довели до възникване на несъответствията;
• д а предприеме действия за отстраняване
на несъответствието;
• д а извърши анализ на разпространението
на несъответствието и да извърши отново
или да коригира извършената несъответстваща услуга или продукт – корекция;
• д а предприеме действия за елиминиране
на причините, довели до възникване на несъответствията – коригиращи действия;
• д а извърши самооценка и да демонстрира
ефикасността на предприетите действия.
ООС трябва да представи в ИА БСА пълен
доклад за коригиращи действия, включващ
информация за всички действия по дейностите,
посочени по-горе, и съответните документирани доказателства за тяхното изпълнение.
c) Коригиращи действия след първоначална
оценка:
Без значение от класификацията на несъответствията кандидатът за акредитация
разполага с 2 месеца от докладването на несъответствията за изпълнение на коригиращи
действия. В рамките на този срок ООС трябва
да представи доклад за коригиращи действия.
За органите по сертификация на системи
за управление, продукти, лица и верификационни органи срокът за представяне на доклад
за коригиращи действия по несъответствия,
установени по време на наблюдение, е 1 месец
от докладване на несъответствията, констатирани при наблюдение.
d) Коригиращи действия след:
• о ценка при планов надзор;
• о ценка при надзор по сигнал;
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• и
 звънредни оценк и с изк лючение на
тези за възстановяване на акредитацията
при спиране и временно ограничаване
поради несъответствие с изискванията
за акредитация;
• о ценка за разширяване на обхвата на
акредитация;
• о ценка за преакредитация.
ООС разполага с 1 месец от докладване на
несъответствията за изпълнение на коригиращи действия по констатирани при оценката
незначителни несъответствия.
При констатирано едно или повече значителни несъответствия при планов надзор
и преакредитация ООС трябва да представи
в ИА БСА подробен план за изпълнение на
коригиращи действия в рамките на 10 дни
от докладване на несъответствията. Планът
трябва да обхваща анализ на първопричините
за възникване на несъответствията и всички
последващи действия във връзка с отстраняването им със срокове и отговорни лица за
изпълнението им. ИА БСА извършва оценка
на направения от ООС анализ и плана за
действия до 5 дни от получаването му. Отрицателна оценка на анализа и плана води
до предприемане на незабавни действия за
временно спиране на акредитацията, отнемане
или отказ от предоставяне на преакредитацията или разширяване на обхвата.
След одобряване на анализа и плана от
страна на ИА БСА ООС трябва да представи
доклад за коригиращи действия в срок до
1 месец от докладване на несъответствията.
е) Допълнителни изисквания към органи
по сертификация на системи за управление,
продукти, персонал и верификационни органи
Без значение от вида на оценката при
констатирано едно или повече значителни
несъответствия при офис оценка на органи по
сертификация на системи за управление, продукти, лица и верификационни органи, които
биха имали влияние върху сертификационния/
верификационния процес, не се преминава
към провеждане на наблюдение на дейността
преди одобрение на план за предприемане на
ефикасни коригиращи действия. Планът следва бъде представен в ИА БСА до 10 дни от
докладване на несъответствията и да отчита
необходимостта от предприемане на ефикасни коригиращи действия преди провеждане
на наблюденията. Планът трябва да обхваща
анализ на първопричините за възникване
на несъответствията и всички последващи
действия във връзка с отстраняването им със
срокове и отговорни лица за изпълнението
им. ИА БСА извършва оценка на направения
от ООС анализ и плана за действия до 5 дни
от получаването му.
4.3.6. Последваща оценка
Ефективността на коригиращите действия,
предприети от ООС във връзка с констатира-
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ните по време на оценката несъответствия,
се оценява на последваща оценка.
На последващата оценка ООС трябва да
демонстрира, че предприетите коригиращи
действия са базирани на подходящ анализ,
показал първопричината за възникване на
несъответствие, и анализ на разпространението на несъответствието. ООС трябва да
може да покаже, че е направена проверка от
негова страна на предприетите коригиращи
действия и тя е показала ефикасно закриване
на несъответствията.
4.3.6.1. Вид и обхват на последваща оценка
ИА БСА е длъжна в рамките на 1 месец
след доклада на ООС по т. 4.3.5.2 да извърши
последваща оценка и да докладва за резултатите от нея.
Видът и обхватът на последващата оценка
се определят от вида и обхвата на оценката,
при която е/са констатирано/и несъответствието/ята, т.е:
• констатирано несъответствие по време
на наблюдение, последващата оценка
следва да бъде извършена по време на
наблюдение, освен в случаите, в които
могат да бъдат представени обективни
писмени доказателства за проведени ефикасни коригиращи действия;
• к онстатирано несъответствие по документи не изисква последващата оценка
на място;
• констатирано несъответствие по време
на оценка в офис, чието отстраняване
не може да бъде оценено по документи,
последващата оценка следва да бъде проведена в офис.
Видът и обхватът на последващата оценка
зависи още от естеството и броя на констатираните по време на оценката несъответствия. По принцип последващата оценка на
ефикасността на предприетите коригиращи
действия се извършва от водещия оценител/
тех ническ и я оценител/експерт, констатирал несъответствието. При необходимост, в
рамките на определения срок, може да се
изиска допълнителна информация от ООС
за извършване на тази последваща оценка.
По време на закриваща среща могат да
се предлагат дати и обхват на последващата
оценка, но те трябва да бъдат потвърдени от
ИА БСА.
ООС има право само на една последваща
оценка след всяка проведена оценка.
Незакриването на несъответствие при
последваща оценка може да доведе до констатиране на ново несъответствие, свързано
с възможностите на ООС да извършва адекватен анализ на първопричината за наличие
на несъответствие и провеждане на ефикасни
коригиращи действия.
4.3.6.2. Докладване за резултатите от последваща оценка
Докладването за резултатите от последващата оценка са извършва в рамките на
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срока за провеждане на последваща оценка
и се документира в анекс към доклада от
оценката на място.
Ако не всички несъответствия са ефикасно закрити или не са закрити в рамките на
определения срок, в анекса към доклада от
оценката ще бъде предложен отказ от акредитация/преакредитация, отказ от разширяване
на акредитацията, спиране на акредитацията за целия или спиране на акредитацията
за част от предоставения обхват (временно
ограничаване на обхвата).
В срок 10 дни от приключването на последващата оценка до заявителя се изпраща
анексът за информация.
4.3.7. Решение за акредитация
Вземане на решение по процедурата за
акредитация се основава на три елемента,
както следва:
а) п репоръки на екипа оценители в доклад
от оценка, основани на констатациите
по време на оценяването;
b) с тановище с предложение за решение
на Комисия по акредитация (К А) след
запознаване с доклад на водещ оценител/
екип и ако е необходимо, с документите/
записите на ООС; К А заседава в период
до 6 месеца от провеждане на оценка на
място; ако посочения период е изтекъл,
се извършва извънредна оценка в срок до
1 месец за сметка на страната, по чиято
вина не е спазен горепосоченият срок;
с) р ешение на изпълнителния директор
на ИА БСА за предоставяне, отказване, ограничаване на обхвата, временно
спиране, временно ограничаване или за
отнемане на акредитацията след становище с предложение за решение на К А;
решението на изпълнителния директор
може да бъде съобразено със становището
на Комисията по акредитация или да
се различава от него и се взема в срок
до 1 месец от становището на К А; при
писмено заявление от акредитираното
лице за ограничаване на обхвата, временно спиране, временно ограничаване
или за отнемане/отказ на акредитацията
решението се взема от изпълнителния
директор без становище от комисия по
акредитация.
Когато решението на изпълнителния директор е различно от становището на К А, то се
докладва от него пред Съвета по акредитация
в срок до 1 месец от вземането му. Съветът
по акредитация разглежда становището на КА
и досието на ООС и излиза със становище.
Становището на СА по конкретния случай
се предоставя на двете страни – на ръководството на ООС и на изпълнителния директор
на ИА БСА.
При положително становище на СА изпълнителният директор издава заповед и
сертификат за акредитация в 7-дневен срок.
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При отрицателно решение лицето може
да кандидатства отново за акредитация не
по-рано от 6 месеца от датата на получаване
на заповедта.
При установяване, че лицето не отговаря
на изискванията за акредитация, на основание решение на изпълнителния директор или
становище на СА ИА БСА отказва акредитация с мотивирана писмена заповед, която
се съобщава на заявителя в 7-дневен срок от
издаването є.
4.3.8. Документи за акредитация
Сертификатът за акредитация удостоверява компетентността на акредитираните
лица да извършват дейности по оценяване на
съответствието на посочения в него адрес по
местонахождение.
При установяване, че лицето отговаря на
изискванията и на процедурите за акредитация на агенцията, изпълнителният директор
на агенцията издава заповед и сертификат за
акредитация в срок 1 месец от представянето на писменото становище по т. 4.3.7.b) от
процедурата.
Сертификат за акредитация, съдържащ:
а) н аименование и марка (лого) на агенцията;
b) номер и дата на издаване на сертификата;
c) н аименование, седалище и адрес на
управление и единен идентификационен
код – за юридическо лице или едноличен
търговец, или еквивалентни данни за
чуждестранно юридическо лице;
d) и дентификационни данни на акредитирания обект (местоположения, за които е
предоставена акредитация със съответен
адрес);
e) о снование за издаването му – нормати
вен акт, стандарт, ръководство;
f) в ид на дейността по оценяване на съответствието, обхват, дата на издаване
и срок на валидност; обхватът може
да бъде представен в приложение към
сертификата;
g) п одпис на изпълнителния директор на
агенцията или на заместник изпълнителния директор в случаите по чл. 10,
ал. 5 ЗНАООС;
h) н омер и дата на приложението, ако има
такова;
i) д ата на първоначалната акредитация в
случаите, когато има получена.
Приложение към сертификат за акредитация:
Приложението към сертификата за акредитация съдържа подробно описание на обхвата
на акредитация в зависимост от различните
видове акредитации.
Сертификатът за акредитация се издава
в един оригинален екземпляр на български
език. Приложението, което е неразделна част
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от него, се издава в два оригинала, един за
акредитираното лице и един за архива на
агенцията.
Проектът на обхвата на акредитация се
предоставя за съгласуване от ООС за приемливост от техническо и терминологично
естество, освен в случаите, когато се отнася
за промяна, поискана от ООС с декларация,
и когато промяната не е била обект на оценка
на място и не е била съобщена на ООС чрез
доклад от оценката. Проектът на обхвата
на акредитация трябва да бъде върнат в ИА
БСА в срок до 5 дни с положен подпис от
представляващия ООС на всяка страница.
По желание на ООС, който не оперира на
територията на Република България, сертификатът и приложението се издават само на
английски език.
При желание на ООС ИА БСА издава сертификат и приложението към сертификата на
английски език след представяне от страна на
ООС на превод на сертификата и приложението
на английски език, извършен от сертифициран
регистриран преводач, и документ за платена
сума съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
Сертификатът с приложението – заповедта
за акредитация, се получават от представител
на юридическото лице, ръководителя на акредитирания ООС или надлежно упълномощено
от него лице срещу документ за внесена сума
съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
Сертификатът за акредитация е поименен и
не подлежи на преотстъпване или прехвърляне
от страна на акредитираното лице.
Издадените сертификати за акредитация
се завеждат в публичен регистър на лицата
с предоставена акредитация. За проверяващи
по околна среда ИА БСА информира компетентните органи.
Сертификатът и приложението към него са
собственост на ИА БСА. При получаване на
нови документи за акредитация, за преакредитация или при преиздаване ООС е длъжен
да върне оригиналите на предоставените му,
станали невалидни документи в срок, както
следва:
• 14-дневен срок от получаването на заповед
за ограничаване, временно ограничаване
обхвата на акредитацията, спиране или
отнемане на акредитацията;
• във всички останали случаи, включително
при преакредитация и разширяване на
акредитацията, при получаване на новите
документи за акредитация.
ООС е длъжен да получи сертификата
за акредитация и приложението към него в
срок до 15 дни от датата на уведомяването.
При неполучаване на документите за акредитация в указания срок ИА БСА ще спре
акредитацията.
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5. ПОДДЪРЖАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА
Акредитацията е с валидност 4 години от
датата на издаване на сертификата за акредитация. Поддържането на акредитацията се
извършва за целия период на валидност на
сертификата за акредитация. Поддържането
на акредитацията включва надзор и други
действия, извършвани от агенцията, с цел
да се осигури непрекъснато съответствие
на дейността на акредитираните лица с изискванията и процедурите за акредитация
на агенцията и запазване на доверието в
качеството на предлаганите от акредитираните лица услуги.
След предоставяне на акредитация акредитираните ООС се оценяват периодично. До
изтичане на валидността на акредитацията ИА
БСА извършва периодични надзорни оценки.
По време на периода на валидност на
акредитация акредитираният ООС може да
промени (ограничи или разшири) обхвата на
акредитация, като срокът на валидност на
предоставената акредитация не се променя.
Решенията за спиране на акредитацията за
целия или спиране на акредитацията за част от
предоставения обхват (временно ограничаване
на обхвата), за ограничаване и отнемане на
акредитацията се вземат при изпълнение на
правилата на т. 4.3.7 от настоящата процедура.
5.1. Планов надзор
Надзорът се осъществява чрез оценка на
място за установяване съответствието на
акредитираните лица с изискванията за акредитация и с процедурите за акредитация на
агенцията, като се взема предвид и участие
на акредитираните лаборатории в междулабораторни сравнения, изпитвания за пригодност
или други дейности, удостоверяващи компетентността на акредитираните лица.
Планов надзор се провежда въз основа на
утвърдени програми за периодична оценка
на компетентността на акредитираните лица.
След предоставяне на първоначална акредитация/преакредитация първият планов
надзор чрез оценка на място се извършва в
срок от 9 до 12 месеца от датата на издаване
на сертификата за първоначална акредитация/
преакредитация. Всеки следващ планов надзор/преоценка се извършва в срок от 18 до 24
месеца от предходната оценка на място, като
при подадено заявление за преакредитация
последният планов надзор се комбинира с
оценка за преакредитация (преоценка).
Поддържането на акредитацията на Верификационните органи се извършва за целия период на предоставената акредитация
чрез годишни надзори с цел да се провери
поддържането и прилагането на вътрешните
процедури с обръщане на внимание на разпределяне на отговорностите на подходящо
квалифицирани екипи за верификация. Първи
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планов надзор на ВО се провежда не по-късно
от 12 месеца след датата, на която е издаден
неговият сертификат за акредитация.
Поддържането на акредитацията на органи
по сертификация на биологично производство съгласно Регламент (EC) № 834/2007 се
извършва за целия период на предоставената
акредитация чрез годишни надзорни оценки
в съответствие с ЕА-3/12 М:2013. Политиката
на ЕА за акредитация на органи по сертификация на биологично производство.
Планирането се извършва въз основа на
посочените по-горе правила и в зависимост от
степента на стабилност, която са достигнали
услугите на акредитираните ООС.
При наличие на обективни обстоятелства
ООС може писмено да изиска от ИА БСА
отлагане/промяна на периода на надзор само
в случай, че не се нарушава регламентираният
период за провеждане на надзор.
Всеки отказ на ООС за провеждане на
надзор в нарушаване на регламентираните
периоди за неговото провеждане се счита за
неизпълнение на изискванията за акредитация
и води до спиране на акредитацията.
Надзорните оценки на място се извършват
по правилата, описани от т. 4.3.3 до т. 4.3.6
от настоящата процедура.
5.2. Извънредна оценка
ИА БСА може да реши да извърши извънредна оценка по документи или на място при:
• п ол у чена информа ц и я за нас т ъп и л и
промени в условията, при които е предоставена акредитацията, съгласно т. 8.2;
• п остъпили писмени жалби (сигнали) за
нарушения от страна на акредитирани
лица, публикувани или огласени критични материали в средствата за масово
осведомяване;
• ж алба (сигнал) за некоректно позоваване
на акредитацията;
• з аблуждаващо използване на акредитацията в рекламни материали;
• р азпореждане вследствие на извършен
контрол по документи съгласно Процедура за контрол на процесите по оценяване
и вземане на решение (BAS QR 26);
• п ропуснат срок по т. 4.3.7.b) от настоя
щата процедура.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от ИА БСА при постъпила информация
от Орган по сертификация на продукти за неговите намерения да използва неакредитиран
ООС като подизпълнител.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от ИА БСА за възстановяване на
акредитацията по смисъла на т. 5.4.3 и при
пропуснат срок по т. 4.3.7.b) от настоящата
процедура.
Обхватът и видът на извънредната оценка
се определят от спецификата на всеки конкретен случай, за който е сезирана или се
самосезира ИА БСА. Ако в период до три
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месеца от датата на получаване/огласяване на
сигнал/информация е планирано провеждане
на планов надзор, извънредна оценка на място може да бъде проведена в допълнение на
планирания надзор, като сумите за заплащане
на извънредна оценка са дължими.
При извънредна оценка на място по жалба
(сигнал) ИА БСА не съгласува с ООС определените дата/и, екип, пълномощията на екипа
и план на оценката.
При получаване на информация от ООС за
настъпили промени ИА БСА информира подателя в 7-дневен срок за действията, които ще
бъдат предприети във връзка със съобщените
промени. При необходимост от извършване
на извънредна оценка по документи срокът за
приключване на оценяването е до 2 месеца от
датата на информиране, а срокът за извършване
на извънредна оценка на място е в зависимост
от естеството и етапа на процедурата, но не
по-късно от 3 месеца от датата на информиране,
с изключение на случаите съгласно процедура
за уреждане на жалби BAS QR 25.
5.3. Преиздаване на сертификат за акредитация и приложението към него
5.3.1. ИА БСА преиздава сертификат за
акредитация при промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8.
Приложението към сертификата за акредитация е неразделна част от него и при
необходимост се преиздава с преиздаване на
сертификата.
Условия, при които се извършва преиздаване на сертификат за акредитация на ООС:
а) о рганът за оценка на съответствието
(ООС) отговаря на изисквани ята за
акредитация;
b) п олитиката и системата за управление
остават непроменени;
c) у правлението на юридическото лице и
ООС, както и основният персонал на
ООС остават непроменени;
d) о рганизационната структура на ООС
остава непроменена;
e) м етодите и процедурите за оценка на
съответствието остават същите;
f) т ехническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по
сертификация на системи за управление).
ООС трябва да представи в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са изпълнени горните условия.
5.3.2. Условия, при които се извършва
прехвърляне на предоставена акредитация
на ООС съгласно чл. 22 ЗНАООС:
а) наличие на документирани доказателства
за преминаване на ООС от едното към
другото юридическо лице;
b) н аличие на доказателства за изгубване
на права като акредитиран ООС на
единия правен субект и прехвърлянето
на правата към новия правен субект;
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c) д
 ек ларац и я за доброволен о т каз о т
акредитация от името на старото юридическо лице;
d) п ублично изявление предоставената акредитация към старото юридическо лице
да се счита за невалидна от датата на
издаване на решението на изпълнителния директор на ИА БСА за прехвърляне
на акредитацията;
e) п реминалият към новото юридическо
лице ООС продължава да отговаря на
изискванията за акредитация;
f) п олитиката и системата за управление
на ООС остават непроменени;
g) р ъководството на ООС, както и основният
персонал на ООС остават непроменени;
h) о рганизационната структура на ООС
в рамките на юридическо лице остава
непроменена;
i) м етодите и процедурите за оценка на
съответствието остават същите;
j) т ехническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по
сертификация на системи за управление).
Процеду рата по прех върл яне на акредитация започва със заявление, подписано
от представл яващите новото (и старото)
юридическо лице. ООС трябва да представи
в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са изпълнени
горните условия.
Преди да вземе решение относно преиздаване на сертификат за акредитацията или
прехвърляне на предоставената акредитация,
ИА БСА извършва оценка най-малко чрез
преглед на представените от ООС документи. При необходимост, например, ако някое
от условията не е изпълнено или са налице
неясноти в представените документирани
доказателства, ИА БСА извършва оценка на
място за установяване на съответствието на
ООС с изискванията за акредитация.
Решението за преиздаване/прехвърляне на
акредитацията се взема от изпълнителния
директор въз основа на доклад от водещ оценител/екип по оценяване, провел последната
оценка на място в срок до 2 месеца от подаване на искане/заявление за прехвърляне на
предоставена акредитация на ООС, съгласно
чл. 22 ЗНАООС.
При положително решение ООС получава
нови документи за акредитация, в които е
отразена настъпилата промяна на юридическото лице, като регистрационният номер на
сертификата за акредитация не се променя.
Планираните за съответния ООС дейности
по надзор и преоценка не се променят. Всички
открити процедури по преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация продължават
по отношение на новото юридическо лице, към
което е преминал ООС след прехвърлянето на
акредитация. Старото юридическо лице има
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право да се позовава на акредитация до датата
на издаване на решението за прехвърляне на
акредитация. Прехвърляне на акредитация
не се допуска, в случай че акредитацията е
спряна и/или временно ограничена или е в ход
процедура по спиране, временно ограничаване
или отнемане на акредитацията.
5.4. Отказ за предоставяне на акредитация, спиране, ограничаване, отнемане на
акредитацията
При констатиране на несъответствие на
акредитираните лица или на кандидатите за
акредитация с изискванията за акредитация
И А БСА ог раничава акредитирани я или
заявения за акредитация обхват, временно
ограничава обхвата на акредитацията, спира,
отказва или отнема акредитацията в срок до
1 месец от констатиране на несъответствието.
Чрез кратко съобщение с информация за
мотивите в рубрика „Новини“ на интернет
страницата агенцията обявява всяко ограничаване/спиране/отнемане или подвеждащо
позоваване/ползване на акредитацията.
ООС трябва през периода на акредитация
непрекъснато да е в съответствие с изискванията за акредитация. ООС трябва да може
да демонстрира тази непрекъснатост на съответствието си с изискванията за акредитация
от дата на предоставяне на акредитацията/
преакредитацията за целия обхват и във всички области на предоставената акредитация.
Ако ООС е на мнение, че няма да може
да поддържа акредитацията си за конкретна
част от обхвата/областта, трябва незабавно да
уведоми ИА БСА. Не е допустимо това уведомяване да става по време на оценка на място.
5.4.1. Спиране на акредитацията за целия
или за част от предоставения обхват (временно ограничаване на обхвата на акредитация)
Спирането или временното ограничаване
на обхвата на акредитацията са за срок до
6 месеца.
ИА БСА извършва спиране на акредитацията, когато обективни доказателства, установени по време на оценки на място или по
друг начин, показват, че акредитираното лице
не съответства на изискванията за акредитация и процедурите на агенцията в срок до
1 месец от констатиране на несъответствието. Спиране на акредитацията е процес, при
който акредитацията е временно невалидна.
ИА БСА извършва временно ограничаване
обхвата на акредитацията, когато акредитираното лице е временно в невъзможност да
извършва част от дейностите, за които е акредитирано, и те не влияят на възможността
му да извършва дейността си по останалата
част от обхвата.
Спирането или временното ограничаване е
процес, при който акредитацията е временно
невалидна за целия или за част от обхвата
на акредитация.
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В периода на спряна акредитация ООС не
трябва да използва акредитационния символ
на ИА БСА или по друг начин да се позовава
на акредитацията.
Органите по сертификация не трябва да
изпълняват процедури по заявки за сертификация или да предоставят сертификати в
обхвата на спряната/временно ограничената
акредитация. По предоставените сертификации трябва да се изпълняват съответните
дейности по надзор.
Лицето, чиято акредитация е с ограничен
или временно ограничен обхват, получава
сертификат за акредитация и приложението
към него с ограничен или временно ограничен обхват.
При спиране на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация
и на приложението към него в 14-дневен
срок от получаване на заповедта и да спре
позоваването си на акредитация независимо
дали е оспорило, или не заповедта.
5.4.2. Обстоятелства за спиране/временно
ограничаване на акредитацията
ИА БСА спира/временно ограничава акредитацията:
а) в срок до 1 месец от установяване на
едно от следните обстоятелства:
• констатиране на несъответствия, които
водят до заключение, че дейността на
органа за оценяване на съответствието
не осигурява необходимото качество на
предоставяните услуги, включително
достоверността на издаваните от него
документи;
• о трицателна оценка на анализ и план
за изпълнение на коригиращи действия;
• н еполучаване на сертификат за акредитация и приложение към него в срок
15 дни от уведомяването на ООС чрез
факс и/или електронна поща;
b) п ри несъответствие с изискванията за
акредитация (т. 3) от страна на ООС
и непредприемане на ефикасни коригиращи действия в определения срок
(т. 4.3.5.2);
c) п ри неспазване от страна на ООС на
неговите задължения, посочени в т. 8.1
и т. 8.2;
d) п ри други обстоятелства по преценка
на изпълнителния директор на ИА БСА
(например при промени, които имат
времен но о т ри цат елен ефек т върх у
акредитацията, като промени в правен
статут, ръководен персонал, технически
средства, политика, управление, структура и др.);
e) п ри писмено заявление от акредитираното лице за спиране на акредитацията/временно ограничаване на акредитацията;
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f) к
 огато се потвърди основателността на
жалба, подадена срещу ООС;
g) п ри установяване, че ООС извършва
сертификация по стандарти, които се
използват за акредитация на ООС, например ISO 17025, ISO 15189 и др.;
h) п ри незаплащане на услугите по акредитация в срок съгласно условията,
определени в BAS QR 8.
5.4.3. Възстановяване на акредитацията
След официално изявено желание от ООС
за възстановяване на акредитацията в срок до
4 месеца от датата на заповедта за спиране
или временно ограничаване на обхвата на
акредитация ИА БСА извършва извънредна
оценка на място в срок до 1 месец от изявяване на желанието от ООС. Ако по време на
тази оценка ООС не успее да демонстрира
съответствие с изискванията за акредитация
или ако липсва изявено желание от страна на
ООС за възстановяване на акредитацията, ИА
БСА преминава към отнемане или ограничаване обхвата на акредитацията (вж. т. 5.4.5).
В случаите на временно ограничаване на
обхвата на акредитация или спиране на акредитацията на основание чл. 36 ЗНАООС по
време на извънредна оценка за възстановяване
на акредитацията се допуска констатиране
на несъответствия, които следва да бъдат
ефикасно закрити в срок съгласно т. 4.3.5.2
от настоящата процедура.
Решението за възстановяване на акредитацията се взема от изпълнителния директор въз
основа на предложение в доклад от оценка на
екипа в срок до 1 месец от регистрирането му.
5.4.4. Ограничаване на акредитацията
ИА БСА извършва ограничаване на обх вата на ак редитаци я, когато обек тивни
доказателства, установени по време на оценки на място или по друг начин, показват,
че акредитираното лице не съответства на
изискванията за акредитация за определена част от акредитирания обхват, но това
не влияе на възможността му да извършва
дейността си по останалата част от обхвата
или в срока на временното ограничаване на
обхвата на акредитацията и акредитираното
лице не успее да докаже възможността си да
извършва дейностите, за които временно му
е ограничена акредитацията.
5.4.4.1. ИА БСА ограничава акредитация
та при:
а) Неспазване на изискванията за акредитация (т. 3) от страна на ООС и неизвършване на ефикасни коригиращи действия
в определения срок (т. 4.3.5.2), отнасящи
се за част от обхвата на акредитация.
Неспазването на изискванията не трябва да влияе върху останалата част от
обхвата на предоставената акредитация
(дейности на ООС и области (офиси/
помещения).
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b) П
 исмено заявление от акредитираното
лице за ограничаване на акредитацията,
придружено от оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението
към него.
5.4.4.2. Възстановяване на акредитацията
ООС може да възстанови обхвата/област
та на предоставената му акредитация чрез
процедура по възстановяване на обхвата на
акредитация (по реда и в сроковете, посочени в т. 5.4.3), но не по–късно от 6 месеца
от датата на влизане в сила на заповедта за
временно спиране/ограничаване на обхвата
на акредитация.
5.4.5. Отказ за предоставяне на акредитация, разширяване обхвата на акредитацията
или преакредитацията и отнемане на акредитацията
Отказ за предоставяне на акредитация,
разширяване обхвата на акредитацията или
преакредитацията и отнемане на акредитацията е процес, при който заявеният/предоставеният обхват на акредитация е отказан/
напълно прекратен (отнет).
И А БСА отказва/отнема акредитаци я,
когато акредитираното лице или кандидатът
за акредитация:
а) е в невъзможност да извършва дейностите, за които е акредитирано или
кандидатства;
b) н е изпълнява или не поддържа едно или
повече от изискванията за акредитация
(т. 3), което води до заключение, че
дейността на органа за оценяване на
съответствието, компетентността му и
системата за управление не са в състояние да осигурят необходимото качество
на предоставяните услуги, включително
достоверността на издаваните от него
документи;
с) в период на акредитация се позовава в
дейността си на акредитация за неакредитиран обхват;
d) п ри неспазване от страна на ООС на
неговите задължения, посочени в т. 8.1
и 8.2 (само при първоначална акредитация);
е) у мишлено предоставя невярна информация, преднамерено и съзнателно нарушава правилата за акредитация, издаде
неистински или преправен документ или
документ с невярно съдържание;
f) компрометира агенцията със свои действия или бездействия, включително ако
агенцията прецени, че нарушения от
страна на ООС на нормативни изисквания биха компрометирали ИА БСА;
g) О ОС не е успял в определения период
да демонстрира съответствие с изискванията за акредитация или не уведоми
за желанието си за възстановяване на
акредитацията в посочения в т. 5.4.3 срок;
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h) О
 ОС не е получил сертификата за акредитация в срок до 1 месец след спиране
поради неполучаване;
i) н е заплаща услугите по акредитация
съгласно утвърдения ценоразпис;
j) п исмено заявление от ООС за отнемане
на акредитацията или отказ от акредитация; изпълнителният директор е
длъжен да се съобрази с желанието на
ООС независимо дали има обективни
причини за това.
При отнемане на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация
и приложението към него в 14-дневен срок
от получаване на заповедта и да спре позоваването си на акредитация независимо дали
е оспорило, или не заповедта.
За органите по сертификация отнемането на акредитацията означава, че те трябва
да оттеглят/прекратят всички сертификати,
предоставени под акредитация, в рамките на
два месеца от датата на отнемане. Органите по сертификация трябва да представят в
агенцията списък на предоставените от тях
сертификации с доказателства за тяхното
оттегляне/прекратяване.
Лице, чиято акредитация е отнета, може
да кандидатства отново за акредитация не
по-рано от 6 месеца от датата на влизане в
сила на заповедта за отнемане на акредитация и представяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията
за акредитация.
5.4.6. ИА БСА информира IAF за всяко
свое решение със съответните мотиви за:
• с пиране или отнемане на акредитацията
във връзка с т. 5.4.2(g) и т. 5.4.5(d) от
настоящата процедура;
• решение по възражение, свързано с т. 5.4.2(g)
и т. 5.4.5(d) от настоящата процедура.
6. ПРЕАКРЕДИТАЦИЯ
Преакредитация е последващо потвърждаване на компетентността на акредитирано
лице по същия нормативен акт, стандарт или
ръководство, определени в издадения сертификат за акредитация.
Не по-късно от 8 месеца преди изтичане
валидността на акредитация ООС трябва да
подаде заявление за преакредитация в ИА
БСА, както е посочено в т. 4.1.
Ако кандидатът за преакредитация желае да
бъде извършена преакредитация с разширяване
на обхвата (т. 7.а) от настоящата процедура),
заявлението следва да бъде подадено в срок
до 9 месеца преди изтичане на валидността
на сертификата.
При заявено желание за преакредитация
и разширяване на обхвата в И А БСА се
представят всички приложения с маркиране
(почерняване) на новата информация в тях.
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Ако ООС пропусне да подаде заявлението
за преакредитация в определения срок, се
следва процедурата при първоначална акредитация, за което кандидатът трябва изрично
да заяви желание с подаване на заявление за
първоначална акредитация по т. 4.1. В този
случай ООС губи регистрационния номер на
предоставения му сертификат за акредитация.
Преакредитацията е подобна на оценката на място за първоначална акредитация.
Процесът на оценяване следва правилата,
описани от т. 4.3.3 до т. 4.3.7 на настоящата
процедура, като при оценката се взема под
внимание представянето на ООС през периода
на валидност на сертификата за акредитация.
При откриване на процедура за преакредитация агенцията извършва преакредитацията
по реда т. 4.1 в срок до изтичане валидността
на сертификата на вече предоставената акредитация.
В случай че агенцията не извърши преакредитация в срок до изтичане на валидността на
предоставената акредитация, поради зависещи
от нея обстоятелства, по искане на заявителя изпълнителният директор на агенцията
със заповед удължава до 6 месеца срока на
валидност на сертификата за акредитация.
Удължаването на срока на валидност на
акредитацията е по предложение на водещия
оценител, провел последната оценка на място, след анализ на изпълнението на следните
изисквания от страна на ООС:
1. с пазен срок за подаване на заявлението
за преакредитация;
2. с пазен срок за изплащане на всички
финансови задължения;
3. л ипса на значителни несъответствия или
при наличие на такива – приет подробен
план за тяхното изпълнение.
7. РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА
Разширяване обхвата на акредитация е
допълнение към предоставен обхват или към
области на акредитация съгласно критериите
за акредитация, по който ООС е акредитиран.
Акредитираните лица могат да подават
заявления за разширяване обхвата на акредитацията си съгласно изискванията на
нормативния акт, стандарта или ръководството, по което са акредитирани, по реда
и в сроковете по т. 4.1 през целия период на
своята акредитация, с изключение на случаите по т. 4.1.4.
Акредитираното лице трябва да подаде
заявление за акредитация с отбелязване „разширяване на обхвата“ с всички документи,
изброени в съответния списък по т. 4.1.1, с
маркиране (почерняване) на новата информация.
Процесът по разширяване на предоставената акредитация започва след откриване на
процедура за разширяване на обхвата съгласно
т. 4.1.3.2.
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Разширяване на обхвата на акредитация
се извършва чрез:
1. р азширяване обхвата на акредитираната
област на дейност;
2. р азширяване обхвата на акредитацията
в нова област на дейност, което включва
ново местонахождение на извършваната
дейност.
В зависимост от големината и естеството
на исканото разширяване ИА БСА решава
как да процедира по отношение на оценката
на място за всеки конкретен случай, но основните правила са следните:
а) П ри заявено разширяване на обхвата
на акредитация в предоставения обхват
оценката за разширяване може да се
извърши по време на оценки при планов
надзор и преакредитация, като при планов надзор е необходимо процедурата за
разширяване на обхвата на акредитация
да бъде открита най-малко два месеца
преди планирания надзор. В тези случаи възможността за разширяване на
обхвата на акредитация е до 35 % от
предоставения обхват.
b) П ри заявено разширяване на обхвата на
акредитация над определените в т. 7.а)
възможности и/или в нова област на
акредитация (включително офиси/помещения, в които ООС извършва дейности
по оценяване на съответствието) се извършва оценка на място за разширяване
на обхвата (областта).
8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
8.1. Задължения на заявителя или на акредитирания ООС
Заявителят или акредитираният ООС е
длъжен да:
а) е винаги в съответствие с изискванията за акредитация за целия обхват
на предоставената акредитация и за
всички области (офиси/помещения) под
акредитация;
b) с леди за настъпили изменения и/или
допълнения в изискванията за акредитация и привеж да дейността си в
съответствие с тях в определения срок/
преходен период;
c) п редоставя всяка поискана от ИА БСА
информация в определения срок;
d) о сигурява всички необходими условия
за работа на екипите по оценяване и по
надзор, включително предоставяне на
възможност за преглед на документацията, достъп до персонала и до всички
места, записи, доклади от вътрешни
одити и др.;
е) и нформира ИА БСА относно изисквания за сигурност, безопасност, хигиена,
здраве и осигурява своевременно необходимите лични предпазни средства за
извършване на оценките на място;
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f) п
 рави възможно извършването на наблюдение (witness) на неговата дейност от
страна на екипа оценители на ИА БСА ;
g) п риема по време на оценка или наблюдение присъствието на наблюдатели за
целите на обучение, мониторинг, при
партньорски оценки и т.н.;
h) р азкрива съдържанието на създадени от
ИА БСА доклади, писма, сертификат или
обхват на акредитация на трети страни,
като представя цялото съдържание на
документа, а не част от него;
i) н е компрометира с действия или изказвания акредитацията на органи за
оценяване на съответствието и ИА БСА;
j) н е издава неправомерно протоколи, сертификати/доклади, свидетелства, които
имат статут на официални документи по
силата на закона;
k) н е огласява и не предоставя невярна
информация по отношение на статута
си на акредитиран ООС в средства за
комуникации, документи, проспекти,
реклами и др.;
l) н е използва акредитационния символ на
ИА БСА в нарушение на правилата за
ползването му;
m) п реустанови използването на акредитацията в дейността си, включително
в дейност с цел реклама, при изтичане
на срока на валидност на Сертификата
за акредитация, при спиране или при
отнемане на акредитацията;
n) в ърне оригиналите на Сертификата и
Заповедта за акредитация до 14 дни от
получаване на уведомлението/дата на
изтичане на валидността на акредитацията при отнемане, ограничаване,
включително временно ограничаване
на обхвата на акредитацията или след
изтичане срока на акредитация;
о) з аплаща стойността на услугите, предоставяни от ИА БСА, в сроковете и по реда,
определени в Ценоразпис на услугите по
акредитация на ИА БСА (BAS QR 8);
р) з аплаща на всеки член на екипа по оценяване или по надзор за всеки отделен
случай пътни, дневни и квартирни пари
съгласно Наредбата за командировките в
страната; на включени в екипа водещ оценител/технически оценител или експерт
от друг национален орган по акредитация
да заплаща пътни, дневни и квартирни
съгласно предварителна договорка;
q) у частва в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност при спазване
на изискванията от BAS QR 18;
г) н е поставя водещите оценител/технически оценители/експерти, действащи
от името на ИА БСА, в ситуации, които могат да компрометират тяхната
безпристрастност и обективност или да
застрашат тяхното здраве и безопасност.
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8.2. Задължения на акредитирани ООС
при промени на условията, при които е предоставена акредитацията
Акредитираният ООС трябва да информира ИА БСА за всяка значителна промяна на
условията, при които е предоставена акредитацията, в срок до 15 дни от настъпването є.
ООС следва да оцени значимостта на всяка
промяна от гледна точка на влиянието є върху
акредитираните дейности, като вземе предвид,
че в зависимост от естеството на промяната
ИА БСА може да извърши извънредна оценка
по документи или на място.
Без да се ограничава до изброеното, значителни промени са:
а) промяна в собственик;
b) промяна в юридическия статут;
c) промяна в ръководството на ООС;
d) п ром я на в основен персона л, к ат о
ръководители на структурни звена в
ООС, персонал, оправомощен да взема
решения, персонал със специфични и
уникални за ООС функции;
e) п ромяна в офис/помещение и специфични
и уникални за ООС технически средства.
ИА БСА констатира значително несъответствие при наличие на промяна от по-горе
изброените, за които не е уведомена в срок.
В случай на установяване на значителни
промени, за които ИА БСА не е уведомена, се
извършва извънредна оценка на място, която
може да бъде и в рамките на провеждаща се
оценка на място на ООС. Дължимите суми
за извънредна оценка се заплащат от ООС
съгласно Ценоразпис на услугите, извършвани
от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“.
8.3. Задължения на ИА БСА
ИА БСА е длъжна:
а) д а извърши оценяване съгласно приложимите изисквания за акредитация, като
го планира и подготви по такъв начин,
че оценяването да бъде осъществено
навреме и да е надеждно;
b) д а не предоставя поверителна информация за определен ООС извън органа
по акредитация без писменото съгласие
на ООС, освен когато законът изисква
или позволява предоставяне на такава
информация без неговото съгласие; във
връзка с партньорството на ИА БСА в
рамките на ЕА ИА БСА може да предоставя документи на ООС на други
национални органи по акредитация;
с) д а уведомява заявителя или акредитирания ООС за хода на всеки етап
от процедурата съгласно определените
правила и при поискване от ООС;
d) д а съгласува с ООС състава на екипа от
оценители в срок и по начин, определени
в процедурата;
e) д а публикува и да поддържа актуални
данни за акредитираните ООС на своята
интернет страница;

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

f) е кипът от оценители трябва да се ограничава само до определените му правомощия във връзка с конкретната оценка;
g) ч леновете на екипа не трябва да приемат подаръци, вещи, предмети и др. от
ООС, за да не се компрометира тяхната
безпристрастна, независима и обективна
оценка;
h) а ко по време на оценка или наблюдение
член от екипа на ИА БСА узнае за престъпление от ООС или от негово име,
директно свързано с обхвата на оценката,
е длъжен да докладва в ИА БСА, за да
се вземе решение за бъдещите действия;
i) в секи водещ оценител/технически оценител или експерт, имащ достъп до документи на ООС, е длъжен да подпише
декларация за конфиденциалност; ООС
може да получи копие от декларацията
при поискване;
j) д а информира ООС за настъпилите изменения и/или допълнения в изискванията
за акредитация чрез информационната
система по т. 3.6;
k) да включи акредитираните проверяващи
по околна среда в публичния регистър на
проверяващите по околна среда съгласно
чл. 135, ал. 2 от Закона за опазване на
околната среда и да уведоми компетентния орган за настъпилите изменения.
9. СПОРОВЕ, ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ,
ОБЖАЛВАНЕ
9.1. Спорове
ИА БСА разглежда като спорове възникнали различия в мненията на акредитираните
ООС или кандидатите за акредитация, от една
страна, и от друга – ИА БСА, по отношение на:
а) и н т ерп ре та ц и я на изиск ва н и я та на
стандарт/ръководство на ЕА, ISO/IEC
и регламенти (ЕО);
b) и нтерпретация на документи от системата за управление на ИА БСА.
ООС трябва да уведоми писмено изпълнителния директор на ИА БСА за съществуване
на спор по определен въпрос не по-късно от
10 дни от момента на възникване на спора.
Изпълнителният директор на ИА БСА след
консултация с въвлечените в спора страни се
стреми да постигне съгласие между тях. Ако е
необходимо, спорните въпроси се разглеждат
и обсъждат на съответния ТК А, преди да се
вземе решение по тях. ИА БСА информира
ООС писмено за резултата в рамките на 20
дни от регистриране на спора.
Спор, който води до неблагоприятно решение за съответния ООС, може да прерасне
в жалба/възражение.
9.2. Жалби
И А БСА разглеж да като жа лба всяко
изразяване на неудовлетвореност, различно
от възражение, от страна на лице или организация, свързано с действията на ИА БСА
или на акредитиран от нея ООС, на което се
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очаква отговор. Жалбите се разглеждат по
реда на Процедура BAS QR 25.
И А БСА разглеж да като сигнал всяка
жалба, свързана с дейността на акредитирани
или кандидатстващи за акредитация ООС по
отношение на спазване на изискванията за
акредитация или публикувани или огласени
критични материали в средствата за масово
осведомяване, заблуждаващо използване на
акредитацията в рекламни материали и др.,
некоректно позоваване на акредитацията и др.
ИА БСА разглежда само подадени в писмена форма жалби с необходимата обосновка,
от точно идентифицирани подател и обект на
жалбата. Подателят на жалбата се информира
писмено за резултата от разглеждането є в
срок до 1 месец след получаването на жалбата.
9.3. Възражения
9.3.1. ИА БСА разглежда като възражение
всяко искане, изразено от ООС, за преразглеждане на всяко неблагоприятно решение,
взето от ИА БСА, свързано с желания статут
на акредитация. Неблагоприятните решения
включват:
• о тказ от откриване на процедура за акредитация;
• н епредоставяне на част от за явени я
обхват за акредитация/преакредитация
или разширяване;
• о тказ от акредитация, преакредитация,
разширяване на обхвата на акредитация;
• о тнемане на акредитация;
• с пиране на акредитацията;
• о граничаване на обхвата на акредитация
или временно ограничаване на обхвата
на акредитация;
• всяко друго действие, което възпрепятства
получаването на акредитация, включително мълчалив отказ.
9.3.2. Възраженията се отправят в писмена
форма с необходимата обосновка до Комисията по възражения (КВ) чрез изпълнителния
директор на ИА БСА в 7-дневен срок от датата на съобщаване на съответния акт и се
регистрират в деловодството на агенцията с
входящ номер и дата.
9.3.3. В 7-дневен срок от получаване на
възражението изпълнителният директор на
БСА може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорвания акт или да го измени,
или да издаде съответния акт, ако такъв не
е издаден, или да сезира КВ, като резолира
съответното възражение до председателя и
заместник-председателя на СА.
9.3.4. КВ провежда закрито заседание в
офиса на ИА БСА и работи при спазване на
изискванията на ЗНАООС, правилата за работа на Комисия по възражения и настоящата
процедура за акредитация.
9.3.5. КВ преценява правилността и законосъобразността на оспорвания акт и се
произнася по възражението чрез изготвяне на
писмено обосновано и мотивирано решение.

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

Срокът за произнасянето на КВ и изготвяне
на писмено обоснованото мотивирано решение е до 1 месец от датата на постъпване на
възражението.
9.3.6. Председателят на КВ предоставя
решението на изпълнителния директор на
ИА БСА и на лицето, подало възражението,
в срок до 3 работни дни от датата на вземане
на решение на КВ.
9.3.7. Решението на КВ е задължително за
изпълнителния директор на ИА БСА.
9.4. Обжалване
9.4.1. Решенията на изпълнителния директор за отказ от акредитация, преакредитация
или от разширяване на обхвата на акредитация, за ограничаване, временно ограничаване
или спиране или отнемане на акредитацията
подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9.4.2. Лицата могат да подадат жалба до
съда, след като е изчерпана възможността по
чл. 13, ал. 2 или е изтекъл срокът по чл. 13,
ал. 1 ЗНАООС.
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ
10.1. ИА БСА не носи отговорност за настъпили имуществени и неимуществени вреди
за ООС, които са следствие на неуспех от
негова страна да демонстрира съответствие
с изискванията за акредитация.
10.2. При забавяне за срок от 3 месеца
на процедурата за акредитация от страна на
кандидата за акредитация ИА БСА предприема действия за едностранно прекратяване
на процедурата за акредитация.
10.3. И А БСА създава досие на ООС,
включващо документи с всички приложения
към BAS QR 2, всички документи, създавани
от ИА БСА във връзка с процедурата за акредитация, и цялата кореспонденция между
БСА и ООС.
10.4. ИА БСА съхранява досието на ООС за
срок 5 години считано от датата на предоставяне на акредитация/отказване на акредитация.
10.5. На всеки етап от процедурата за
акредитация ООС може да се откаже от
услугите на агенцията, като заплати на ИА
БСА дължимите към момента на отказа суми
съгласно Ценоразписа на ИА БСА.
11. ПРЕХОДЕН ПЕРИОД
Допълненията в т. 2, т. 3.1 и т. 4.1.1, отнасящи се до Организатори на изпитвания за
пригодност (РТ провайдъри), влизат в сила от
1.04.2017 г.
12. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
БДС EN ISO/IEC 17011 – Оценяване на
съответствието. Общи изисквания за органи,
извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011).
ИА БСА или агенцията – Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“.
ЕА – Европейска организация за акре
дитация.
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FALB – Форум на органите по акредитация
и лицензиращите органи.
ЕА MLA – многостранно споразумение за
взаимно признаване на ЕА.
ILAC – Международна организация за акредитация на лаборатории.
IAF – Международен акредитационен форум.
ILAC MRA – многостранно споразумение за
взаимно признаване на ILAC.
IAF MLA – многостранно споразумение за
взаимно признаване на IAF.
PT провайдър – Организатор на изпитвания
за пригодност.
ЕА-2/13 – Ръководство ЕА-2/13 „Политика
на ЕА за трансгранично сътрудничество между
членовете на ЕА“ (EA Cross Frontier Policy for
Cooperation between EA Members).
ЗНАООС – Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 13 декември 2005 г.;
изм., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.).
Медицинска лаборатория – лаборатория
за биологично, микробиологично, имуннологично, химично, имунно-хематологично,
хематологично, биофизично, цитологично,
патологоанатомично и други изследвания на
материали, получени от човешкото тяло с
цел получаване на информация за диагноза,
профилактика и/или лечение на заболяване
при оценяване на здравословното състояние
на човека, и която може да предоставя насоки,
обхващащи всички аспекти от лабораторните
изследвания, включващи интерпретация на
резултатите и препоръки за бъдещи подходящи изследвания.
НОА – национален орган по акредитация
на страна – членка на Европейския съюз,
определен в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 765/20 08 – Регламент (ЕО) № 765/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
9 юли 2008 г. за определяне на изискванията
за акредитация и надзор на пазара във връзка
с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L
218/30 от 13 август 2008 г.).
ООС – О рган за оценяване на съответс т
вието.
ОСЛ – О рган по сертификация на лица.
ОСП – О рган по сертификация на про
дукти.
ОСС – О рган по сертификация на системи
за управление.
ПОС – П р оверя ва щ и по окол на с р еда
(EMAS).
ВО – Верификационни органи.
СА – Съвет по акредитация.
ТКА – Технически комитет за акредитация.
КА – Комисия по акредитация.
КВ – Комисия по възражения.
1922
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-145
от 24 февруари 2017 г.
На основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 27
от Закона за биологичното разнообразие и чл. 16,
ал. 1 и 5 от Наредбата за условията и реда за
разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
утвърждавам План за управление на защитена
зона BG0002015 „Язовир Конуш“ за опазване
на дивите птици, разположена в землището на
с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив,
за период от 5 години считано от датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Разписаните мерки в Плана за управление
на защитена зона BG0002015 „Язовир Конуш“ за
опазване на дивите птици не отменят забраните
и ограниченията на дейности, наложени с нормативни и други влезли в сила административни
актове.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

2000

Министър:
И. Костова

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 234-Б
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор и чл. 12 от Закона за пазарите
на финансови инструменти във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 5 от Наредба № 7 от 5.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено
извършват сделки с финансови инструменти и
инвестиционни консултации относно финансови
инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност
Комисията за финансов надзор реши:
Отнема правото на Методи Кирилов Негревски
да упражнява дейност като брокер, признато със
сертификат № 166-Б от 27.11.1998 г. от Комисията
по ценните книжа и фондовите борси.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.

1952

Председател:
К. Караиванова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1672
от 8 март 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „г“, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4518
от 8.03.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на „Магазин за хранителни стоки“ на
ул. България 59, бл. 1б/75, вх. Б, В, ет. 1, гр. Белене, обособена част от „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, София.

1942

За изпълнителен директор:
М. Симеонов

РЕШЕНИЕ № 1673
от 8 март 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „г“, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4519
от 8.03.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на „Складови помещения с идентификатор
03366.602.180.2.11 и 03366.602.180.3.11“ на ул. Иван
Вазов 8, бл. 3/42, вх. Б, В, ет. 1, гр. Белене,
обособена част от „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, София.

1941

За изпълнителен директор:
М. Симеонов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 549
от 28 юли 2016 г.
С писмо изх. № ТП-92-00-46 от 13.05.2009 г.
е възложено изработване на ПРЗ за м. С. Лозен – Гробищен парк, район „Панчарево“. Приложено е задание за проектиране.
Съобразно изискванията на Закона за обществените поръчки е проведена процедура за
избор на изпълнител на проекта за подробен
устройствен план. Сключен е договор № ДАГ882 от 12.10.2009 г. между Столичната община и
„РЕМАР“ – ЕООД, за изработване на ПУП – план
за регулация и застрояване и план-схеми по
чл. 108, ал. 2 ЗУТ – инженерна инфраструктура
и идейна вертикална планировка.
Възлагането е потвърдено със Заповед № РД09-50-551 от 8.04.2010 г. на главния архитект на
СО, с която в изпълнение предвижданията на
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общия устройствен план на Столичната община
и на основание чл. 124, ал. 2 ЗУТ е допуснато
изработването на план за регулация и застрояване
на м. С. Лозен – Гробищен парк и план-схеми
на ин женерната инфрастру кт у ра по чл. 108,
ал. 2 ЗУТ към него в граници – по приложена
схема с обхват.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ от район „Панчарево“.
Със Заповед № РД-18-37 от 4.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК е одобрена
кадастралната карта на с. Лозен, с оглед на
което се налага преработване на проекта върху
актуалната кадастрална основа.
Проектът е разгледан на ОЕСУТ, като е взето
решение по протокол № ЕС-Г-55 от 16.07.2013 г.,
т. 27, да се възложи за преработка на същия върху
одобрената кадастрална карта. С договор № НАГ1219 от 9.12.2013 г. е възложена актуализация
на проекта върху одобрена кадастрална карта.
След разглеждане в отделите на НАГ и отстраняване на забележки проектът е изпратен
за обявяване по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ в
район „Панчарево“ с писмо № ТП-92-00-46-(6)
от 23.03.2015 г.
С писмо № ТП-92-00-32-(10) от 6.07.2015 г.
район „Панчарево“ връща проекта за промяна в графичната му част, като поправката е в
наименованието и е по служебно предложение.
Същият е разгледан от ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-55 от 21.07.2015 г., т. 2, с решение за корекция
в наименованието му, а именно план за улична
регулация (ПУР) от о.т. 317 – 317б до о.т. 317и,
прилежаща на квартали 105а, 105б и 26в – нов;
план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ
I „За г робищен парк“ и план за рег улаци я
(ПР) за УПИ II „За озеленяване и техническа
инфраструктура“ и УПИ III „За озеленяване
и техническа инфраструктура“, кв. 26в – нов,
ПР за УПИ VII „За озеленяване и техническа
инфраструктура“, УПИ VIII „За озеленяване и
техническа инфраструктура“, УПИ IX „За озеленяване и техническа инфраструктура“ и УПИ XI
„За озеленяване и техническа инфраструктура“,
кв. 105а, с. Лозен.
С писмо изх. № ТП-92-00-46-(8) от 13.11.2015 г.
коригираният проект е изпратен в район „Панчарево“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 1
и до директора на „Държавен вестник“ за обнародване на обявлението.
Проектът е съобщен чрез обявление в „Държавен вестник“ – бр. 91 от 2015 г.
Със Заповед № РД-09-508 от 20.11.2015 г. на
кмета на район „Панчарево“ е наредено провеждане на общественото обсъждане на проекта.
С писмо вх. № САГ16-ТП00-53 от 21.01.2016 г.
на кмета на район „Панчарево“ проектът е
върнат заедно с документи от процедурата по
съобщаването и общественото обсъждане, като
съгласно същото в законоустановения срок не са
постъпили възражения, предложения и искания.
В съответствие с изискванията на чл. 121, ал. 2
план-схемите на техническата инфраструктура са
съгласувани с експлоатационните предприятия,
както следва: схема „Водоснабдяване и канализация“ е съгласувана от „Софийска вода“ – АД,
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със становище № ТУ-1071 от 16.06.2015 г. и схема
„Електроснабдяване“ е съгласувана от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 31.03.2015 г.
С писмо № 08- 0 0 -1332 от 15.03.2010 г. на
директора на РИОСВ – София, е изразено становище, че не се изисква задължителна оценка
на въздействието върху околната среда или преценяване на необходимостта от такава, както
и извършване на оценка за съвместимостта с
предмета и целите на опазване на защитените
зони от Националната екологична мрежа.
С писмо № ЗС-6600-255 от 29.12.2014 г. Дирекция „Зелена система“ при СО изпраща в НАГ
заверени експертна оценка и геодезическо заснемане на растителността в обхвата на проекта.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е разгледан и приет от ОЕСУТ по реда
на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-19 от 1.03.2016 г., т. 14, като е предложено да бъде изпратен в СОС за одобряване по
компетентност.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Административното производство е по реда
на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Проектът предвижда изграждане на обекти – публична общинска собственост, изискващи
принудително отчуждаване на имоти – собственост на частни лица, поради което и на основание
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС компетентен да одобри ПРЗ на м. С. Лозен – Гробищен
парк е Столичният общински съвет.
Проектът за ПУП предвижда урегулиране на
озеленени площи със специфично предназначение – гробищен парк, и на основание чл. 62, ал. 9
ЗУТ компетентен да го одобри е Столичният
общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния архитект на СО, като със Заповед № РД09-50-551 от 8.04.2010 г. на главния архитект на
Столичната община е допусната устройствена
процеду ра за изработване на П У П – ПРЗ в
обхвата, указан със заданието за проектиране,
в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ въз основа
на делегираните със Заповед № РД-09-3345 от
29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия за това
по предвидения в закона ред.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“, бр. 91 от 2015 г. съгласно
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за
възражения, предложения и искания в едномесечен срок.
С решения на ОЕСУТ проектът е връщан за
преработка съгласно чл. 128, ал. 9 ЗУТ, поради
което процедурата по обявяване е повторена,
съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане на проекта, с което е спазена разпоредбата на чл. 121,
ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
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Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
ПРЗ и план-схемите към него са приети с
решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-19 от
1.03.2016 г., т. 14.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-37 от 4.07.2011 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с което е спазено изискването на
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Съгласно общия устройствен план на Столичната община имотите – предмет на ПУП, попадат
в устройствени зони: „Терени за гробищни паркове“ (Тгп), „Зона за транспортна инфраструктура“ (Тти) и „Зона за общественообслужващи
дейности и озеленяване в околоградския район“
(Оз2), в които съгласно приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, т. 36, 32 и 17, е допустимо УПИ
в обхвата да са с конкретното предназначение,
предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху застроителната
част, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват
план-схеми за ел. снабдяването и за водоснабдяване и канализация. С план-схемите се определят видът и техническите размери на мрежите
и съоръженията.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява о т п редставени т е гео 
дезическо заснемане и експертна оценка на
съществуващата висока дървесна растителност,
заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 6 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектът е в интерес на Столичната община за развитието на значителна част от територията на София. Проектната разработка е
целесъо бразна и отговаря на изискванията на
чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 62, ал. 9
ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108,
ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ, т. 36, 32 и
17 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-55 от 16.07.2013 г.,
т. 27, № ЕС-Г-55 от 21.07.2015 г., т. 2, и № ЕС-Г19 от 1.03.2016 г., т. 14, Столичният общински
съвет реши:

ВЕСТНИК
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1. Одобрява проект за план за улична регулация от о.т. 317 – 317б до о.т. 317и, прилежаща
на квартали 105а, 105б и 26в – нов; ПР за УПИ I
„За гробищен парк“, УПИ II „За озеленяване
и техническа инфраструктура“ и УПИ III „За
озелен яване и тех ническа инфраст ру к т у ра“,
кв. 26в – нов, ПР за УПИ VII „За озеленяване
и техническа инфраструктура“, УПИ VIII „За
озеленяване и техническа инфраструктура“, УПИ
IX „За озеленяване и техническа инфраструктура“ и УПИ XI „За озеленяване и техническа
инфраструктура“, кв. 105а, с. Лозен, район „Панчарево“, по сините и червените линии, цифри
и текст съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
за УПИ I „За гробищен парк“, кв. 26 – нов, с.
Лозен, без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и сгради, включително през
улица.
3. Одобрява проект за план-схема за идейно
вертикално планиране, надлъжен профил на новопроектирана улица и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават чрез район „Панчарево“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
2119
РЕШЕНИЕ № 98
от 23 февруари 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизацията: чрез
публичен търг за следните обекти: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 02659.2195.742.1.1
(помещение), гр. Банкя, ул. Александър Стамболийски 1, ет. 1, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Банкя“, с АчОС № 1484
от 11.10.2016 г.; самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.4361.168.18.2 (помещение към
трафопост), София, ж.к. Люлин 5, срещу бл. 521,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Люлин“, с АчОС № 9744 от 4.11.2016 г./060-15/,
със съответното им право на строеж.
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2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационната
сделка за обектите.

1955

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 99
от 23 февруари 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Отменя Решение № 413 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет в частта му относно магазин (помещение), София, ж.к. Зона Б-5,
бл. 14, вх. Д, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, с АОС № 231
от 16.01.1998 г.
2. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизацията: чрез публичен търг за следния обект:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.8360.1982.11.1, София, район „Кремиковци“,
кв. Ботунец, ул. Васил Левски 2, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, с АОС № 2989 от 17.08.2016 г., със
съответното право на строеж.
3. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
4. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационната
сделка за обекта.

1956

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 357
от 24 февруари 2017 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 № 773 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 20.04.2017 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 идентификатор 68134.1387.2288 в УПИ I – за

ВЕСТНИК
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озеленяване и спорт, кв. 833, м. Триъгълника,
София, ж.к. Надежда, ул. Бедек, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 450 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 45 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ инска ба нка“ – А Д, 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 18.04.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 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 документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
1957

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 17-3
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за поземлен
имот (ПИ) 72624.904.440 (местен път – общинска
собственост) и ПИ 72624.440.440 (за друг вид озеленени площи – общинска собственост) към обект:
водопровод до съществуващ пожарен хидрант в
ПИ 72624.440.440 в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
И. Пенчев
2014

ОБЩИНА ЕЛХОВО
РЕШЕНИЕ № 193/18/15
от 23 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява ПУП – ПР (план за регулация) на
поземлен имот с идентификатор 27382.500.1848
по кадастралната карта на гр. Елхово, община
Елхово, област Ямбол.
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Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Н. Тончев
2015

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 25
от 30 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод с дължина
на трасето 170 м, преминаващ през имоти, общинска собственост, както следва: ПИ с идентификатор 55155.25.1 – изоставена орна земя, и ПИ
с идентификатор 55155.25.7 – полски път, преминаващ през него до достигане на нов стълб на
въздушната линия в местност Мараша по КККР
на землище Пазарджик, съгласно изчертаното с
лилаво трасе и сервитут и приложения регистър
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2003

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 479
от 10 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на външен водопровод до УПИ 140023, м.
Хано, землище на с. Марикостиново, с трасе и
сервитут, предвидени да преминат през имоти по
КВС, описани в регистър за засегнатите имоти,
заверен от ОбС „3“ на 19.04.2016 г., неразделна
част към ПУП – ПП, както следва: трасе през
имоти с № 000657 и № 000355 – с НТП полски
пътища, общинска публична собственост, и
№ 000745 – с НТП водни площи, държавна публична собственост, и сервитут, засягащ имоти
с № 000657, 000355 – с НТП полски пътища,
000656 – с НТП пасище, мера, общинска собственост, и № 000745 – с НТП водни площи,
държавна публична собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Динев
2016
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 790
от 23 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
външно ел. захранване на ПИ № 037 037 и ПИ
№ 037 039 в местност Къньов трап от КВС на
землище с. Борилово, община Стара Загора, с
обща дължина на кабелното трасе 179 м, преминаващ през улица с о.т. 23 – о.т. 24, полски път
№ 000 133 и пасище, мера № 000 396 в землище
с. Борилово, община Стара Загора – публична
общинска собственост, и ПИ № 037 041 – частна
собственост, за нуждите на Станислава Петева
Петрова и Динко Иванов Господинов.
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.

1946

За председател:
М. Пенчев

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 220
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан,
одобрява проекта за ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 459а – 459б – 459в – 459
и план за регулация (ПР) за УПИ ХVIІ – „За
производствена и складова дейност“, в кв. 109
по плана на гр. Чирпан.
Проектите предвиждат отпадане на улица с
о.т. 459а – 459б – 459в – 459, вследствие на което
986 кв. м общинско място да бъде присъединено
към УПИ ХVІІ – „За производствена и складова
дейност“, в кв. 109 по плана на гр. Чирпан.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, на основание
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

1930

Председател:
Д. Драгийска

РЕШЕНИЕ № 221
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за ПУП – план за улична
регулация (ПУР) на улица с о.т. 191а – 192а и улица
с о.т. 193 – 194 и план за регулация (ПР) за УПИ
II-381 в кв. 21 по плана на с. Средно Градище.
Проектите за изменение на ПУП предвиждат
отпадане на улица с о.т. 191а – 192а (69 кв. м) и
улица с о.т. 193 – 194 (108 кв. м), вследствие на
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което общо 177 кв. м общинско място от двете
улици се присъединяват към УПИ II-381, кв. 21
по плана на с. Средно Градище.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

1959

Председател:
Д. Драгийска

Председател:
Д. Драгийска

РЕШЕНИЕ № 223
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план извън границите на
урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура – изграждане на пътен
достъп на ПИ 083022, местност Кармък дере в
землището на с. Зетьово, община Чирпан, област
Стара Загора.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

2005

Председател:
Д. Драгийска

РЕШЕНИЕ № 224
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план извън границите на
урбанизираната територия за елементи на техни-
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ческата инфраструктура – изграждане на външно
ел. захранване и водопроводно отклонение на ПИ
083022, местност Кармък дере в землището на
с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

2006

РЕШЕНИЕ № 222
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план извън границите на
урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура – изграждане на пътна
връзка на ПИ 083018, местност Кармък дере в
землището на с. Зетьово, община Чирпан, област
Стара Загора.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

2004
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Председател:
Д. Драгийска

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 356
от 27 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) за трасе на въздушна
линия средно напрежение, метално табло трансформатор (МТТ), кабел 1 kW и електромерно табло
ТЕПО за присъединяване на „Административнобитова сграда“ в землището на с. Тенево, област
Ямбол, поземлен имот № 016136, местност Сазево,
през поземлен имот № 000106 – ведомствен път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

2017

Председател:
Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 360
от 27 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжения на техническата инфраструктура, както следва: парцеларен
план за трасе на водопровод до поземлен имот
№ 000173 – гробищен парк, през поземлен имот
№ 000183, собственост – общинска публична, по
КВС на землище с. Чарган, област Ямбол.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

2018

Председател:
Г. Георгиев

5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
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км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Стефан Борисов Стефанов, наследник на
Трайко Манолов Татаров, собственик на имот
№ 006016, намиращ се в землището на гр. Сливница, община Сливница, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, изменено и допълнено с Решение № 958
от 14.11.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2043
6. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Валентина Кирилова Иванова, наследник на
Трайко Манолов Татаров, собственик на имот
№ 006016, намиращ се в землището на гр. Сливница, община Сливница, за постановяването на
Решение № 55 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет, изменено и допълнено с Решение № 958
от 14.11.2016 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2044
7. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от км
1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км
32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Емилия
Генова Генова, наследник на Трайко Манолов Татаров, собственик на имот № 006016, намиращ се в
землището на гр. Сливница, община Сливница, за
постановяването на Решение № 55 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет, изменено и допълнено с
Решение № 958 от 14.11.2016 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
2045
4 4 . – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С. Р а ко вски“ – София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност главен асистент за цивилен
служител в област на висшето образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за преподаване на учебните
дисциплини „Основи на многонационалната логистика в операциите“, „Логистично осигуряване
на формированията в операциите“, „Транспорт
и придвижване“ и „Снабдяване на войските с
материални средства в операциите“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
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от кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Военната академия.
Изискванията към кандидатите и необходимите
документи за участие в конкурса са определени
със Заповед № СИ29-РД03-60 от 2.03.2017 г. на
началника на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Документи и справки – София, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
2038
212. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, обявява конкурс за доцент
по професионално направление 2.2. История и
археология, научна специалност 05.03.06 История
на България (История на българската външна
политика в Близкия Изток след Втората световна
война до началото на ХХІ век), за нуждите на
секция „История на България след Втората световна война“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, 1113 София, бул. Шипченски
проход 52, бл. 17, ет. 2, тел. 02/870-85-13.
2037
952. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за главен асистент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Урология“, за нуждите на
Клиниката по урология – един. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ – бул. Тотлебен 21, тел.
915-44-00.
2039
11. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е внесен за одобрение проект за ПУП за елементи на техническата
инфраструктура – „Допълнително водоснабдяване
на с. Миланово, с. Мокреш, с. Драгоево, с. Златар
и с. Суха река“, община Велики Преслав, област
Шумен, с подобекти: 1. трасето на водопровода в
землището на гр. Велики Преслав започва от ПИ
270.8, преминава през поземлени имоти 296.22;
501.16; 460.21; 460.20; 460.19; 460.7; 462.3; 496.74;
496.31; 495.2140; 495.2116; 495.2081; 444.9; 443.9; 443.4;
443.8; 59.21 и завършва в ПИ 59.20; 2. трасето на
водопровода от РШ „Миланово“ до нов водоем
„Драгоево“ започва от ПИ 251, преминава през
поземлени имоти 251; 15.25; 252; 255; 16.18; 764;
641; 30.4; 283; 291; 777; 281; 622; 280; 288; 778; 623;
609; 212; 74.3; 74.4; 346; 301 и 688; 3. трасето на
електропровода за помпена станция „Драгоево“ в
ПИ 000.784 по КВС на з-ще с. Драгоево преминава
изцяло през имот 000.783 и е с дължина 193,5 м.
Проектът е изложен в Община Велики Преслав,
ул. Б. Спиров 58, ет. 2, стая 212. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП за
елементи на техническата инфраструктура до
общинската администрация.
2142
73. – Община гр. Елхово, област Ямбол, на
основание чл. 128, aл. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен
план на външен водопровод и водопроводно отклонение за ПИ 033071 по КВС на с. Кирилово,
община Елхово, област Ямбол. Проектът за ПУП
(парцеларен план), засягащ имоти в землището
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на гр. Елхово, е изложен в отдел „ТСУС“ на Община Елхово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация – Елхово.
2021
9. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
подземен електропровод за захранване на поземлен имот № 058061, собственост на Георги Димов
Георгиев, преминаващ през ПИ № 000167 с начин
на трайно ползване „дере“ и № 000165 – „полски
път“ – публична общинска собственост, местност
Досотя, всички в землището на с. Розово, община
Казанлък (ЕКАТТЕ 62983), с дължина на трасето
169 м и сервитут 338 кв. м. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 18 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
1988
1. – Община Мадан съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1
ЗУТ, че е изготвен проект за ПУП – парцеларен
план за обект „МВЕЦ Воденицата“ в местност
Лъка, землище с. Средногорци, община Мадан.
Трасето на обекта ще преминава през следните
имоти: 059.042, местност Лъка, собственост на
Мехмедемин Селимехмедов Бекрийски; 059.043,
местност Лъка, собственост на Мустафа Мехмедов
Бекрийски; 059.052, местност Лъка, собственост
на Мехмедемин Селимехмедов Бекрийски; 059.055,
местност Лъка, собственост на Мустафа Мехмедов
Бекрийски; 059.063, местност Лъка, собственост
на „МФ Къмпани“ – ООД; 059.064, местност
Лъка, собственост на Мехмедемин Селимехмедов
Бекрийски; 059.065, местност Лъка, собственост
на „МФ Къмпани“ – ООД; 059.066, местност
Лъка, собственост на Мехмедемин Селимехмедов
Бекрийски; 070.002, местност Лъка, собственост
на държавата – МОСВ; 102.010, местност Лъка,
собственост на Мехмедемин Селимехмедов Бекрийски; 102.017, местност Лъка, собственост на
„МФ Къмпани“ – ООД. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Мадан в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1958
70. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план
за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на част от
квартали 50 (9050), 115 и 151а (9151) по плана на
гр. Перник, кв. Ралица, като: 1. С план за регулация се променя трасето на улици с ОТ 119-ОТ
11901-ОТ 11902 и ОТ 118-ОТ 120 и се поставят в
съответствие с трасето на изградената на място
улица с бордюри и асфалт, при което се изменя
регулацията на урегулирани поземлени имоти
(УПИ) І-509.328, УПИ ІІ-4410 и УПИ ІІІ-3740,
4411 в кв. 115, УПИ ІІ – Парк „Христо Ботев“ в
кв. 151а (9151) и УПИ І – „За училище“, в кв. 50
(9050). 2. С план за застрояване се потвърждават
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изградените сгради в УПИ І-509.328, УПИ ІІ-4410
и УПИ ІІІ-3740, 4411 в кв. 115 и се определят зони
за застрояване с показатели за нискоетажно жилищно застрояване и устройствена зона Жм. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Перник, ет. 12,
стая 6, сл. тел. 076/684-260.
2023
2. – Община Перущица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е представен за разглеждане и приемане проект за обект: „Подробен
устройствен план – парцеларен план за електрозахранване ПИ № 201282 по КВС на гр. Перущица,
представляващ земеделска земя за процедура
по промяна на предназначението на земята
съобразно изискванията на ЗОЗЗ за образуване
на УПИ I-201282 – обществени обслужващи и
складови дейности, местност Баждарница, земл.
на гр. Перущица“, ЕКАТТЕ 55909, община Перущица, област Пловдив. Проектът е изложен в
сградата на Община Перущица, ет. 3, стая № 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по представения проект до служителите на Общинската
администрация – Перущица.
2022
6. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че са изработени ПУП – парцеларни планове за довеждаща инфраструктура – водопровод,
електропровод и пътна връзка на площадката за
компостиране, намираща се в ПИ № 041041 и
ПИ № 041057, м. Червената пръст, землището на
Свиленград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Свиленград.
2024
113. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение
от съществуващ разпределителен водопровод
до УПИ I-206 – „За преработка и съхранение
на селскостопанска продукция“, през поземлен
имот № 000171 – полски път в землището на
с. Кукорево, община „Тунджа“. Проект ът за
подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
2026
116. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за трасе на оптичен кабел на „Диана
кабел ТВ“ – ООД, с обща дължина 3736,10 м, от
които 784,60 м през поземлени имоти № 000197 и
№ 000194 в землището на с. Могила и 1951,50 м
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през поземлени имоти № 0 0 0118, № 0 0 0122,
№ 000127 и № 000004 в землището на с. Чарган.
Проектът за подробен устройствен план е на
разположение на заинтересуваните лица в отдел
„АТО и С“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.
2025

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 13, ал. 1, чл. 52,
ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приети с Решение № 251 от
20.09.2012 г., обективирано в протокол № 14 от
20.09.2012 г., на Общинския съвет – гр. Петрич, е
образувано адм. д. № 144/2017 г. по описа на съда
и е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 28.04.2017 г. от 11 ч.
2097
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
протест на Окръжна прокуратура – Благоевград,
са оспорени разпоредби на чл. 6, ал. 1, буква „г“ и
раздел V „Такси за добив на кариерни материали“
(от чл. 86 до чл. 96) от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци,
такси и цени на услугите, приета с Решение № 20
от протокол № 2/28.02.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, с искане за прогласяването
им за нищожни, по което е образувано адм. д.
№ 165/2017 г. по описа на Административния
съд – Благоевград, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 28.04.2017 г. в 11 ч.
2112
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 23, ал. 4,
чл. 62, ал. 1 (глава ІV), чл. 32, ал. 1, т. 1 и 2 от
приложение № 3 към глава втора, раздел ІІІ, „за
целодневни градини и ясли“, чл. 62, ал. 2 (глава
ІV), чл. 28, ал. 1, т. 5 от Наредбата за определяне
и администриране на местни такси и цени на
услуги на територията на община Камено. По
оспорването е образувано адм.д. № 240/2017 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 4.05.2017 г. от 10 ч.
2009
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава за направено
оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, срещу чл. 28, 29, 30, 31 и 32 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Аксаково. По оспорването е образувано
адм.д. № 432/2017 г. по описа на Административния съд – Варна, ХІХ състав.
2010
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на прокурор в Окръжна про-
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куратура – Велико Търново, против чл. 58, ал. 1
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
с Решение № 194 от 6.11.2008 г. на Общинския
съвет – г р. Павликени. Образу вано е адм.д.
№ 136/2017 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 21.04.2017 г. от 10 ч.
2098
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжна прокуратура – Враца, на разпоредбите
на чл. 53, ал. 4 и чл. 77 на Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на община Борован, приета от Общинския съвет – Борован, по което е
образувано адм. дело № 128/2017 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
25.04.2017 г. от 11 ч.
2011
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Кърджали, на разпоредбите
на т. 1 от Процедура по преместване на деца в
детските градини и т. 2 от Процедура по отписване на деца в детските градини от Наредбата
за условията и реда за записване, отписване и
преместване в детските градини на територията
на община Крумовград, приета с Решение № 247
от протокол № 13 от 13.10.2016 г. на Общинския
съвет – Крумовград, по което е образувано адм. д.
№ 48/2017 г. на Административния съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 26.04.2017 г. от 10 ч.
2040
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на
чл. 25 и чл. 28, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията
и реда за записване, отписване и преместване на
децата в общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на
община Кърджали, приета с Решение № 247 от
17.11.2016 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали, по което е образувано адм.д. № 50/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
26.04.2017 г. от 10 ч.
2079
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на
чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 11, т. 4, чл. 53, чл. 60, чл. 61 и
§ 2 от Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията
на община Ардино, приета с Решение № 25 от
1.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Ардино. По
оспорването е образувано адм.д. № 51/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
26.04.2017 г. от 10 ч.
2081

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на текстовете
на чл. 26, ал. 4 и чл. 27, т. 4 от Наредба № 14
за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст
в детски градини в община Ценово, приета с
Решение № 141 по протокол № 22 от 26.10.2016 г.
на Общинския съвет – с. Ценово, по което оспорване е образувано адм.д. № 55 по описа на
Административния съд – Русе, за 2017 г., V състав,
насрочено за разглеждане в съдебно заседание
на 26.04.2017 г. от 10 ч.
2084
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 36,
ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 за организацията, реда
и контрола на търговската дейност и услуги и
защита на потребителите на територията на
община гр. Дулово, приета с Решение № 232 по
протокол № 26 от 25.02.2002 г. от заседание на
Общинския съвет – гр. Дулово, и че по повод на
оспорването е образувано адм. д. № 24/2017 г.
по описа на Административния съд – Силистра, по което е насрочено съдебно заседание на
19.04.2017 г. от 11 ч.
2012
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 4,
ал. 1, т. 4 – 5, чл. 22, ал. 6, чл. 42б, ал. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Тутракан, по което е образувано адм.
д. № 43/2017 г. по описа на Административния
съд – Силистра, насрочено за 19.04.2017 г. от
10,30 ч.
1990
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 15,
ал. 3, т. 2, чл. 15, ал. 5, раздел VII, чл. 36, ал. 1
и § 1, т. 5 от ДР от Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени
на услугите в община Кайнарджа, по което е
образувано адм. д. № 47/2017 г. по описа на Административния съд – Силистра, насрочено за
26.04.2017 г. от 10,30 ч.
1991
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура  – Сливен, против чл. 3, ал. 1, т. 4,
чл. 36 – 40 и чл. 52б, т. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Нова
Загора, по който е образувано адм. д. № 53/2017 г.
по описа на Административния съд – Сливен,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 26.04.2017 г. от 14 ч.
1989
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм.
д. № 63/2017 г. по протест на заместник окръжен
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прокурор при Окръжна прокуратура – Смолян,
срещу разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 52
от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Мадан, приета с Решение
№ 232 по протокол № 18 от 26.10.2016 г., изменена
с Решение № 267 от 21.12.2016 г. по протокол № 22
на Общинския съвет – гр. Мадан, насрочено за
25.04.2017 г. от 13,30 ч.
2041
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 64/2017 г. по протест на Окръжна
прок у рат у ра – Смол ян, срещу разпоредбите,
както следва: на чл. 2, т. 4 глава втора, раздел
ІV, на чл. 70, ал. 1, на т. 13 от раздел ІV „Такси
за издаване на удостоверения и заверка на документи“ от приложение № 5 към чл. 52, 56 и 60
от Наредба № 8 на ОбС – Златоград, за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги, приета с Решение № Д-72 от
28.03.2008 г., в сила от 1.05.2008 г., последно изменение с Решение № Ж-321 от 29.09.2016 г., в сила
от 1.10.2016 г., делото е насрочено за 25.04.2017 г.
от 13,30 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
2042
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм.д.
№ 85/2017 г. по протест на заместник окръжен
прокурор при Окръжна прокуратура – Смолян,
срещу разпоредбите на чл. 16, т. 4 от Наредбата
за условията и реда на записване, отписване
и преместване на децата в детските градини
на територията на община Неделино, приета с
Решение № 342 от 18.11.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Неделино, насрочено за 25.04.2017 г.
от 13,50 ч.
2102
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Окръжна прокуратура – София, е образувано
адм. д. № 208/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 3.05.2017 г. от 10 ч. и е с предмет на оспорване
чл. 16, т. 5 от Наредбата за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в
общинската детска градина на територията на
община Годеч от 24.10.2016 г.
2013
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, против чл. 54, ал. 1 и 9 и
чл. 64 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
община Свиленград, по който е образувано адм.
д. № 247/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 19.04.2017 г. от 10,30 ч.
2002
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
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при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 57,
ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Смядово, приета с Решение № 83 по
протокол № 11 от 13.10.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Смядово. Въз основа на протеста е
образувано адм. д. № 39/2017 г., което е насрочено
за 24.04.2017 г. от 10 ч.
1982
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 2, ал. 1,
т. 8, чл. 2, ал. 4, чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 42 от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Върбица, приета с Решение № 2-1 по
протокол № 1/2007 г. на ОбС – Върбица. Въз основа на протеста е образувано адм. д. № 69/2017 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
което е насрочено за 18.04.2017 г. от 9 ч.
2103
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Ямбол, на разпоредбата
на чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определянето
и администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на община Тополовград
и § 8, ал. 3 и 5 от ПЗР на същата наредба, приета с Решение № 161 от 28.01.2009 г., с последно
изменение с Решение № 207 по протокол № 19
от 31.01.2017 г., по което е образувано адм. дело
№ 60/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Ямбол, насрочено за 20.04.2017 г. от 10 ч.
2087
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 23 и
чл. 26, т. 6 от Наредбата за определяне на условията и реда за записване, отписване и преместване
на деца в общинските детски градини в община
Тополовград, приета с решение по т. 6 от дневния
ред на заседание на Общинския съвет – Тополов
град, проведено на 22.12.2016 г., протокол № 18
от 22.12.2016 г., по което е образувано адм. дело
№ 61/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Ямбол, насрочено за 27.04.2017 г. от 10 ч.
2088
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 1,
ал. 2 и чл. 22, ал. 6, т. 2 от Наредбата за управление
на общинските пътища в община Тополовград,
приета с Решение № 190 от протокол № 22 от
31.03.2009 г. на Общинския съвет – Тополовград,
по което е образувано адм. дело № 64/2017 г.
по описа на Административния съд – Ямбол,
насрочено за 27.04.2017 г. от 10,30 ч.
2090
Районният съд – К юстендил, ХIІ състав,
призовава Умар Тафаил, роден на 6.04.1988 г.,
гражданин на Ислямска република Пакистан, без
адресна регистрация в Република България и с
неизвестен адрес в чужбина, да се яви в двуседми-
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чен срок от обнародването в „Държавен вестник“
в деловодството на съда, за да получи преписи от
исковата молба, подадена от Лилия Давкова Костадинова с адрес в Кюстендил, ул. Трън 6, ведно с
приложенията към нея, съдържаща иск по чл. 49
СК, по която е образувано гр.д. № 235/2017 г. по
описа на РС – Кюстендил. Предупреждава Умар
Тафаил, че ако въпреки публикацията не се яви
в съда в посочения срок, ще му бъде назначен
особен представител.
1983
Софийският районен съд по гр.д. № 67817/2016 г.
призовава в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ Хабат Шихо, с неизвестен
адрес в България, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение, 149 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 54, за да получи препис от исковата молба и
приложенията, подадена от Ангелина Стефчова
Сотирова, с правно основание чл. 49 СК, както
и да подаде писмен отговор. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
2001
Старозагорският районен съд, VІІІ граждански състав, съобщава на ответника Людмила
Николаевна Скрипник, родена на 15.01.1953 г. в
Русия, за заведеното гр.д. № 614/2017 г. по описа
на Старозагорския районен съд от ищеца Дончо
Славов Дончев с правно основание чл. 49, ал. 1
СК, като в съобщението се указва, че книжата
са оставени в канцеларията на съда и могат да
бъдат получени оттам в двуседмичен срок от обнародването и ако в този срок не се яви в съда,
за да получи същите, делото ще бъде разгледано
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1984
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ
обявява, че по гр. д. № 453/2011 г. по описа на
ВОС, гражданско отделение, е постъпило искане
с вх. рег. № 7835 от 11.03.2011 г. от Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество
(КОНПИ), със старо наименование Комисия за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, против Мария Каменова Топалова
чрез нейната майка и законна представителка
Мирослава Пенкова Боева, и двете с адрес
Панагюрище, ул. Петко Марчев 22, вх. А, ет. 3,
ап. 5, с което е предявен иск с правно основание
чл. 28, ал. 5 във връзка с ал. 1 ЗОПДИППД във
връзка с чл. 124, ал. 5 ГПК за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 451 408 лв.:
От Мария Каменова Топалова чрез законния є
представител Мирослава Пенкова Боева на основание чл. 5 във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 3, ал. 2,
т. 1 ЗОПДИППД:
Таван № 4, намиращ се в София, СО, ул. Траянови врата, бл. № В-1, със застроена площ
13,31 кв. м, при съседи: коридор, таван, двор,
таван, заедно с идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж върху мястото, собственост на Мария Каменова Топалова
(наследник на проверяваното лице), придобит
с нотариален акт за покупко-продажба № 131,
том II, peг. № 05294, дело 305/19.12.2001 г., впи-
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сан в Агенцията по вписванията, СВ – София,
с вх. peг. № 41561, акт № 53, том LLXLVI, дело
№ 32264/2001 г.
Апартамент № 112, намиращ се в София, СО,
ж.к. Надежда Ш-та част, бл. № 303, вх. Д, ет. 7,
със застроена площ 59,50 кв. м, състоящ се от
стая, дневна, кухня и сервизни помещения, при
съседи: стълбище, двор, апартамент, двор, заедно с избено помещение № 18, заедно с 0,671 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото, собственост
на Мария Каменова Топалова (наследник на
проверяваното лице), придобит с нотариален акт
за покупко-продажба № 178, том LLXIII, дело
22456196/25.10.1996 г.
Комплекс овцеферма, намиращ се в с. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с площ
11 553 кв. м, представляващ ПИ пл. № 010042,
обособен като реален имот, който е част от
имот пл. № 010039, ведно с намиращите се в
него сгради, а именно: овчарник с инв. № 1 с
662 куб. м, овчарник с инв. № 2 с 674 куб. м,
овчарник с инв. № 3 с 576 куб. м и овчарник с
инв. № 4 с 1110 куб. м, при граници: имоти пл.
№ 010044, 000113, 000297, 000031, 000029, 000028,
собственост на Мария Каменова Топалова (наследник на проверяваното лице), придобит с
нотариален акт за покупко-продажба № 154, том
3, рег. № 7052, нотариално дело 496/11.08.2008 г.,
вписан в Агенцията по вписванията, СВ – Варна,
с вх. peг. № 22998, акт № 78, том LXXI, дело
№ 17968/2008 г.
Комплекс овцеферма, намиращ се в с. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с площ
19 838 кв. м, представляващ ПИ пл. № 010044,
обособен като реален имот, който е част от имот
пл. № 010039, ведно с намиращите се в него сгради,
както следва: овчарник с инв. № 6 с 736 куб. м (а
по данъчна оценка с площ 294 кв. м), овчарник
с инв. № 7 с 1654 куб. м (а по данъчна оценка с
площ 662 кв. м) овчарник с инв. № 8 с 1388 куб. м
(а по данъчна оценка с площ 555 кв. м), при
граници: имоти пл. № 010044, 000113, 000297,
000031, 000029, 000028, собственост на Мария
Каменова Топалова (наследник на проверяваното
лице), придобит с нотариален акт за покупкопродажба № 174, том 3, рег. № 7310, нотариално
дело 514/19.08.2008 г., вписан в Агенцията по
вписванията, СВ – Варна, с вх. peг. № 23918, акт
№ 81, том LXXIV, дело № 18743/2008 г.
УПИ IX в кв. 20 с площ 563 кв. м по плана на селищно образувание Топола, община
Каварна, област Добрич, при граници: имот
№ VIII, имот № XVI, имот № X, улица, а по
скица № 226/5.01.2011 г. на АГКК – поземлен
имот с идентификатор 72693.510.364, намиращ
се в с. Топола, община Каварна, област Добрич,
по кад. карта и кад. регистри, одобрени със Заповед РД-18-31 от 27.02.2008 г. на изп. директор
на АГКК, с площ 563 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на
трайно ползване – за друг вид застрояване, при
съседи: 72693.510.363, 72693.510.372, 72693.510.371,
72693.510.370, 72693.510.365, 72693.510.896, собственост на Мария Каменова Топалова (наследник на проверяваното лице), придобит с
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нотариален акт за покупко-продажба № 050,
том XI, peг. № 6595, дело 1393/21.12.2007 г.,
вписан в Агенцията по вписванията, СВ – Каварна, с вх. peг. № 6057, акт № 33, том XIII,
дело № 3885/2007 г.
579/710 кв. м. идеални части от У ПИ IX
в кв. 21 с площ 710 кв. м по плана на селищно
образувание Топола, община Каварна, област
Добрич, при граници: имот № VIII, имот № X,
имот № XI, от две страни улици, а по скица
№ 227/5.01.2011 г. на АГКК – поземлен имот
с идентификатор 72693.510.388, намиращ се в
с. Топола, община Каварна, област Добрич по
кад. карта и кад. регистри, одобрени със Заповед РД-18-31 от 27.02.2008 г. на изп. директор на
АГКК, с площ 710 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на
трайно ползване – за друг вид застрояване, при
съседи: 72693.510.895, 72693.510.307, 72693.510.390,
72693.510.389, 72693.510.945, 72693.510.882, собственост на Мария Каменова Топалова (наследник на проверяваното лице), придобит с
нотариален акт за покупко-продажба № 050,
том XI, peг. № 6595, дело 1393/21.12.2007 г.,
вписан в Агенцията по вписванията, СВ – Каварна, с вх. peг. № 6057, акт № 33, том XIII,
дело № 3885/2007 г.
УПИ X в кв. 21 с площ 610 кв. м по плана на селищно образувание Топола, община
Каварна, област Добрич, при граници: имот
№ IX, имот № XI, улица, имот № XI, а по скица № 228/5.01.2011 г. на АГКК – поземлен имот
с идентификатор 72693.510.389, намиращ се в
с. Топола, община Каварна, област Добрич, по
кад. карта и кад. регистри, одобрени със Заповед РД-18-31 от 27.02.2008 г. на изп. директор на
АГКК, с площ 610 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на
трайно ползване – за друг вид застрояване, при
съседи: 72693.510.390, 72693.510.897, 72693.510.945,
72693.510.388, 72693.510.387, собственост на Мария Каменова Топалова (наследник на проверяваното лице), придобит с нотариален акт за
покупко-продажба № 050, том XI, peг. № 6595,
дело 1393/21.12.2007 г., вписан в Агенцията по
вписванията, СВ – Каварна, с вх. peг. № 6057,
акт № 33, том XIII, дело № 3885/2007 г.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
модел „Туарег“ с ДК № СА 8653 А К, рама
№ WVGZZZ7LZ4D050167, двигател № ВАС011664,
цвят черен, първа регистрация 3.02.2004 г., собственост на Мария Каменова Топалова (наследник
на проверяваното лице), придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 13.09.2007 г.
Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел
„Ц220“, рама № WDB2030061F024769, двигател
№ 61196230273286, цвят черен, първа регистрация 7.09.2000 г., собственост на Мария Каменова
Топалова (наследник на проверяваното лице),
придобит с митническа декларация към 2003 г.
Ремарке за лек автомобил, марка „KK-ANHBAU“, рама № W09AT2220VWK25036, цвят сив,
първа регистрация 14.02.1997 г., собственост
на Мария Каменова Топалова (наследник на
проверяваното лице), придобит с митническа
декларация към 2004 г.
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Лек автомобил, марка „Сузуки“, модел „Самурай“, рама № JSA0SJ50000159537, двигател
№ G13A387319, цвят жълт, първа регистрация
27.08.1987 г., собственост на Мария Каменова
Топалова (наследник на проверяваното лице),
придобит с митническа декларация към 2000 г.
Сумата 175,19 лв. ведно с лихвите по спестовен
влог в левове, открит на 30.01.2008 г. в ТБ „МКБ
Юнионбанк“ – АД, с IBAN BG79 CBUN 9195
4000 1480 30, с титуляр Камен Нешов Топалов,
наследодател на Мария Каменова Топалова.
Сумата 2232,81 лв. ведно с лихвите по спестовен влог в евро, открит на 17.04.2007 г. в Банка
„Пиреос България“ – АД, с IBAN BG60 PIRB 7405
4600 9470 20, с титуляр Камен Нешов Топалов,
наследодател на Мария Каменова Топалова.
Указва на заинтересованите лица да предявят
претенциите си върху имуществото в срок до
първото съдебно заседание.
Неподадените в срока претенции няма да бъдат разгледани от съда. Производството по гр. д.
№ 453/2011 г. е насрочено в съдебно заседание
на 21.09.2017 г. от 13,30 ч.
2091
Пловдивският окръжен съд, исково гражданско
отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр. д. № 2728/2016 г.,
ІV граждански състав, по мотивирано искане
на КОНПИ с вх. № 33393 от 11.11.2016 г. против
Надежда Тодорова Минчева, Венцислав Петров
Минчев и Невена Венциславова Минчева, и
тримата от Пловдив, бул. Никола Вапцаров 145,
ет. 2, ап. 19, за отнемане в полза на държавата
на основание чл. 74 ЗОПДНПИ на имущество
на обща стойност 815 087,83 лв., а именно:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Надежда Тодорова Минчева:
– равностойността на 200 дружествени дяла в
размер 2000 лв., придобити през 2013 г. в капитала на „Олимпия 2011“ – ЕООД, ЕИК 201586707,
със седалище и адрес на управление: Пловдив,
бул. Никола Вапцаров 145, ет. 2, ап. 19, с управител Надежда Тодорова Минчева;
– равностойността на 25 дружествени дяла
в размер 2500 лв. в капитала на „Евроконкурент“ – ООД, ЕИК 200216651, със седалище и
адрес на управление: Пловдив, ул. Варна 40, с
управител Тодор Костадинов Джаров;
– равностойността на 15 дружествени дяла
в размер 750 лв. в капитала на „Марица кетъринг“ – ООД, ЕИК 160065523, със седалище и
адрес на управление: Пловдив, ул. Хъшовска 7,
с управител Милко Стефанов Стефанов;
– равностойността на дялове в Договорен
фонд „Ти Би Ай Динамик“ в размер 5285,66 лв.,
собственост на Надежда Тодорова Минчева;
– равностойността на 4467 дяла в Договорен
фонд „ДСК ФПП“ в размер 4999,21 лв., собственост на Надежда Тодорова Минчева;
– равностойността на 915 дяла в Договорен
фонд „ДСК Баланс“ в размер 999,97 лв., собственост на Надежда Тодорова Минчева;
– равностойността на 56 245 дяла в Договорен
фонд „ДСК Баланс“ в размер 111 480,84 лв., собственост на Надежда Тодорова Минчева;
– равностойността на дялове в Договорен
фонд „Ти Би Ай Динамик“ в размер 21 457,50 лв.,
собственост на Надежда Тодорова Минчева;
– равностойността на дялове в Договорен
фонд „Ти Би Ай Динамик“ в размер 1098,27 лв.,
собственост на Надежда Тодорова Минчева;
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– сумата в размер 89 000 лв., представляваща
върната лична вноска на собственика Надежда
Тодорова Минчева от „Фууд енд кетъринг Свети
Никола“ – ЕООД, ЕИК 115867706, със седалище
и адрес на управление: Пловдив, ул. Заводска 4;
– сумата в размер 52 807,41 лв., представляваща остатъка от продажната цена на недвижим имот след погасяване на кредит, постъпила по разплащателна сметка в евро с IBAN
BG58UNCR70001520679569, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Надежда Тодорова
Минчева;
– сумата в размер 6,50 лв., внесена на каса
по разплащателна сметка в левове с IBA N
BG41UBBS80021061050510, открита в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Надежда
Тодорова Минчева;
– су мата в ра змер 27,22 л в., внес ена на
каса по разплащателна сметка в евро с IBAN
BG58STSA93000013300656, открита в „Банка
ДСК“ – Е А Д, с т и т ул я р На деж да Тодорова
Минчева;
– сумата в размер 22 520 лв., изтеглена на
АТМ от кредитна карта към сметка в левове с
IBAN BG66STSA93000014694499, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Надежда Тодорова
Минчева;
– сумата в размер 15 495,03 лв., представляваща остатък от трансферираната сума по срочен
депозит в левове № 14974461, открит в „Банка
ДСК“ – Е А Д, с т и т ул я р На деж да Тодорова
Минчева;
– сумата в размер 39 180,68 лв., представляваща начислени лихви по срочен депозит в левове
№ 14974461, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Надежда Тодорова Минчева;
– сумата в размер 108 219,64 лв., преведена от
сметка № 18804594 по срочен депозит в левове
№ 16596172, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Надежда Тодорова Минчева;
– сумата в размер 40 000 лв., преведена от
сметка № 19014158 по срочен депозит в левове
№ 16596172, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Надежда Тодорова Минчева;
– сумата в размер 50 000 лв., преведена от
„Надежда – 2000“ – ЕООД, през 2014 г. по срочен
депозит в левове № 16596172, открит в „Банка
ДСК“ – Е А Д, с т и т ул я р На деж да Тодорова
Минчева;
– сумата в размер 7795,18 лв., представляваща
начислени лихви по срочен депозит в левове
№ 16596172, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Надежда Тодорова Минчева;
– сумата в размер 13 500 лв., изтеглена на
АТМ от кредитна карта към сметка в левове с
IBAN BG07STSA9300001584677, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Надежда Тодорова
Минчева.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Невена Венциславова Минчева:
– сумата в размер 3600 лв., внесена на каса
по сметка № BG80RZBB91551017278081 в левове,
открита в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с
титуляр Невена Венциславова Минчева;
– с у м а т а в р а з м е р 10 0 л в . , п р е в е д е н а
от т рето лице по картова сметка в левове
№ BG80RZBB91551017278081, открита в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Невена
Венциславова Минчева.
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Венцислав Петров Минчев:
– равностойността на дялове в Договорен
фонд „Ти Би Ай Динамик“ в размер 31 699,06 лв.,
собственост на Венцислав Петров Минчев;
– сумата в размер 10 000 лв., прехвърлена от
сметка № 17404704 по срочен депозит № 18103901,
открит на 27.01.2010 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Венцислав Петров Минчев;
– сумата в размер 9979,88 лв., внесена по картова сметка в евро № BG85RZBB91554458436508,
открита в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с
титуляр Венцислав Петров Минчев;
– сумата в размер 177,63 лв., представляваща начислени лихви по картова сметка в евро
№ BG85RZBB91554458436508, открита в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Венцислав
Петров Минчев.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Надежда Тодорова Минчева
и Венцислав Петров Минчев:
– Недвижим имот – овощна градина, с площ
12,149 дка, намираща се в местността Цигански
Алчак в землището на с. Цалапица с ЕК АТТЕ
78029, община „Родопи“, четвърта категория,
съставляваща имот № 265006 по плана на земеразделяне в землището на същото село, при граници
и съседи: имот № 002796 – полски път на община
„Родопи“, имот № 000314 – полски път на община
„Родопи“, имот № 265007 – овощна градина на
наследници на Иван Пенков, като върху имота
има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие
с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния
срок, придобит с нотариален акт № 101, том I,
рег. № 504, дело № 101 от 19.02.2007 г. (акт № 27,
том 11, дело № 2437/2007 г. на СВ – Пловдив).
Пазарна стойност на недвижимия имот към
настоящия момент – 6000 лв.
– Недвижим имот – овощна градина, с площ
23,390 дка, разположена в местността Калушица
в землището на с. Цалапица с ЕК АТТЕ 78029,
община „Родопи“, област Пловдив, категория
на земята при неполивни условия: шеста, съставляваща имот № 270001 от масив № 270 по
плана на земеразделяне в землището на същото село, при граници и съседи на имота: имот
№ 002104 – полски път на община „Родопи“, имот
№ 002744 – полски път на община „Родопи“, имот
№ 270010 – овощна градина на Стоил Рангелов
Моков, имот № 270009 – овощна градина на
Йордан Георгиев Манов, имот № 270008 – овощна градина на Радка Стоянова Гарова, имот
№ 270002 – овощна градина на Здравко Стоилов
Ганчев, като върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и
стопанисват в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до
изтичане на амортизационния срок, придобит с
нотариален акт № 179, том IV, рег. № 4026, дело
№ 605 от 19.04.2007 г. (акт № 6, том 33, дело
№ 7628/2007 г. на СВ – Пловдив).
Пазарна стойност на недвижимия имот към
настоящия момент – 12 600 лв.
– Недвижим имот – имот с № 020045, с площ
0,602 дка, представляващ „изоставено трайно
насаждение“, осма категория, намиращ се в землището на с. Добралък, ЕК АТТЕ 21324, община
Куклен, област Пловдив, в местността Богньовица, при граници и съседи: имот № 020216 – ливада,
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наследствена на Зора Николова Шилева, имот
№ 027022 – дървопроизв. пл. насл. на Александър
Атанасов Лазаров, имот № 020044 – дървопроизв.
пл. на МЗГ – държавно лесничейство, придобит
с нотариален акт № 61, том IV, рег. № 5942, дело
№ 643 от 6.07.2007 г. (акт № 94, том 63, дело
№ 14882/2007 г. на СВ – Пловдив).
Пазарна стойност на недвижимия имот към
настоящия момент – 2000 лв.
– Недвижим имот, намиращ се в Пловдив,
район „Южен“, улица Заводска 4, намиращ
се в поземлен имот пл. № 1121, вк лючен в
УПИ I – училище, от кв. 1 по регулационния
план на кв. Христо Ботев-север, одобрен със
Заповед № 1043 от 15.11.1984 г., със застроена
и незастроена площ 510 кв. м, при граници: от
двете страни улици, поземлен имот пл. № 1119,
поземлен имот № 1120 и поземлен имот пл.
№ 1122, а именно: жилище, заемащо обема на
целия втори жилищен етаж на двуетажна масивна жилищна сграда с фурна в северозападната
част на поземления имот с пл. № 1121, което се
състои от самос тоятелно външно стълбище, хол,
три коридора, две стаи, кухня, лекарски кабинет,
южна тераса, баня-тоалетна, при граници: отгоре – подпокривно пространство, отдолу – жилище на първи жилищен етаж и фурна на Венцислав
Петров Минчев, и припадащите се 5/12 ид. ч.
от общите части на сградата и от правото на
строеж на терена, както и прилежащите таванско
помещение с площ 27 кв. м, с изложение запад,
разположено в югозападната част на двуетажната масивна жилищна сграда над двете външни
стаи с изложение запад на първия етаж, килер
с площ 6 кв. м, разположен на първия етаж на
двуетажната жилищна сграда под хола на жилището на втория жилищен етаж, при граници:
от запад – две външни стаи с изложение запад
на първия етаж, от север и изток – жилище на
първи етаж на Венцислав Петров Минчев, заедно със самостоятелна стая с площ 18 кв. м, с
изложение запад, разположен на първия етаж на
двуетажната масивна жилищна сграда, при граници: от юг – самостоятелна стая на Венцислав
Петров Минчев, от изток – описаният килер,
от север – фурна на Венцислав Петров Минчев,
отгоре – описаното таванско помещение, заедно с 5/12 ид. ч. от описания поземлен имот пл.
№ 1121, придобит с нотариален акт № 45, том IV,
рег. № 3360, дело № 641 от 15.08.2008 г. (акт № 66,
том 73, дело № 17979/2008 г. на СВ – Пловдив).
Пазарна стойност на недвижимите имоти към
настоящия момент – 58 000 лв.
– Недвижим имот – нива, с площ 4,953 дка в
местността Зелен пояс в землището на с. Цалапица, с ЕК АТТЕ 78029, община „Родопи“, област
Пловдив, шеста категория, съставляваща имот
№ 355017, от масив № 355 по плана на земеразделяне в землището на същото село, при граници и
съседи: имот № 000407 – полски път на община
„Родопи“, имот № 355018 – нива на Елена Радкова
Димитрова и др., имот № 355008 – нива на Стоян
Костадинов Мишев, имот № 355009 – нива на
Рангел Костадинов Мишев, имот № 355010 – нива
на Илия Рангелов Попов, имот № 355016 – нива
на Иван Георгиев Попов, придобит с нотариален
акт № 147, том IV, рег. № 3868, дело № 743 от
17.10.2008 г. (акт № 22, том 94, дело № 22711/2008 г.
на СВ – Пловдив).

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

Пазарна стойност на недвижимия имот към
настоящия момент – 2300 лв.
– Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 72693.512.56 в с. Топола, община Каварна,
област Добрич, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-31 от 27.02.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на поземления имот
по скица 561 кв. м, площ по документ за собственост 601 кв. м, с адрес: СО „Топола“, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: квартал 43, парцел
VIII, граници на поземления имот: поземлен
имот с идентификатор № 72693.512.57, поземлен
имот с идентификатор № 72693.512.55, поземлен
имот с идентификатор № 72693.512.52, поземлен
имот с идентификатор № 72693.512.51, поземлен
имот с идентификатор № 72693.512.50, поземлен
имот с идентификатор № 72693.512.565, заедно с
всички подобрения в описания поземлен имот с
идентификатор № 72693.512.56, придобит с нотариален акт № 54, том I, рег. № 450, дело № 52 от
4.03.2010 г. (акт № 30, том II, дело № 156/2010 г.
на СВ – Каварна).
Пазарна стойност на недвижимия имот към
настоящия момент – 23 000 лв.
– Поземлен имот с идентификатор № 47295.46.58
в с. Марково, община „Родопи“, област Пловдив,
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-85 от 6.12.2007 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за
изменение в КККР, адрес на поземления имот:
местност Пичковец, с площ 5460 кв. м, трайно
предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план № 046058, при граници: поземлен
имот с идентификатор № 47295.46.65, поземлен
имот с идентификатор № 47295.46.81, поземлен
имот с идентификатор № 47295.46.63, поземлен
имот с идентификатор № 47295.46.71, поземлен
имот с идентификатор №47295.46.64, поземлен
имот с идентификатор № 47295.46.3, поземлен
имот с идентификатор № 47295.46.80, придобит
с нотариален акт № 59, том I, рег. № 1031, дело
№ 59 от 14.02.2014 г. (акт № 93, том 9, дело
№ 1448/2014 г. на СВ – Пловдив).
Пазарна стойност на недвижимия имот към
настоящия момент – 26 000 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Надежда Тодорова Минчева:
– су мата в размер 900 лв., полу чена при
продажбата на дружествени дялове от капитала
на „Марица кетъринг“ – ООД, ЕИК 160065523,
със седалище и адрес на управление: Пловдив,
ул. Хъшовска 7, с управител Милко Стефанов
Стефанов;
– сумата в размер 608,10 лв., получена при
продажбата на 29 дяла от Договорен фонд „Ти
Би Ай Динамик“, собственост на Надежда Тодорова Минчева;
– сумата в размер 578,05 лв., получена при
продажбата на 32 дяла от Договорен фонд „Ти
Би Ай Динамик“, собственост на Надежда Тодорова Минчева;
– сумата в размер 596,25 лв., получена при
продажбата на 78 дяла от Договорен фонд „Ти
Би Ай Динамик“, собственост на Надежда Тодорова Минчева.
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На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Надежда Тодорова
Минчева и Венцислав Петров Минчев:
– сумата в размер 37 825,75 лв., получена при
продажбата на недвижим имот – апартамент
№ 16, югоизточен, намиращ се на кота +5,60 – втори етаж, със застроена площ 31,27 кв. м ведно със
склад № 27 с площ 6,68 кв. м, ведно с припадащите
се идеални части от общите части на сградата
и правото на строеж върху жилищната сграда,
която е изградена на етап груб строеж в УПИ
098006Б, целият с площ 911 кв. м, в местността
Нишан Таши, в землището на гр. Сандански,
отчужден с нотариален акт № 13, том I, рег.
№ 141, дело № 12 от 21.01.2013 г. (акт № 63, том
I, дело № 46/2013 г. на СВ – Сандански).
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху посоченото имущество,
предмет на искането, чрез предявяване на иск
по реда на чл. 29 ЗОПДИППД (отм.) в срок до
24.06.2017 г., като първото съдебно заседание,
което ще се проведе по делото, е на 4.07.2017 г.
от 10,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна
палата, бул. Шести септември 167.
2174
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ обявява, че има образувано
търг. д. № 123/2016 г. с молител НАП – София, и
ответник сдружение „Регионална агенция за икономическо развитие – Благоевград“, БУЛСТАТ
101079489, регистрирано по ф. д. № 2101/1997 г.
на БлОС, със седалище и адрес на управление
Бла г оевг ра д, ул. Тра й ко К и та н чев 1, е т. 5,
по което има постановено решение № 867 от
14.02.2017 г., с което обявява: обявява неплатежоспособността на сдружение „Регионална
агенция за икономическо развитие – Благоевград“; определя начална дата на неплатежоспособността – 6.08.2013 г.; открива производство
по несъстоятелност на сдружение „Регионална
агенция за икономическо развитие – Благоевград“; допуска обезпечение чрез налагане на
„запор“ и „възбрана“ върху имуществото на
сдружение „Регионална агенция за икономическо развитие – Благоевг рад“; постановява
прекратяване дейността на предприятието на
сдружение „Регионална агенция за икономическо развитие – Благоевград“; обявява в несъстоятелност сдружение „Регионална агенция за
икономическо развитие – Благоевград“; спира
производството по несъстоятелността; указва
на основание чл. 632, ал. 2 ТЗ, че спряното
производство по несъстоятелност може да бъде
възобновено в срок една година от вписване на
решението, ако се установи, че е налице достатъчно имущество, или ако бъде депозирана
необходимата сума – 3000 лв., за предплащане
на началните разноски; указва на основание
чл. 632, ал. 4 ТЗ, че ако в едногодишния срок
не бъде поискано възобновяване на производството, съдът прекратява производството по
несъстоятелност и постановява заличаване на
длъжника от търговския регистър. Решението да
се впише в книгата по чл. 634в ТЗ и по арг. на
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ се обнародва в „Държавен
вестник“, като за целта се задължи НАП да вне-
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се следващите се разноски за това; решението
може да се обжалва пред САС в едноседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2104

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фен Клуб Барселона София
и Приятели“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 29, ал. 1 от устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на сдружението на 23.04.2017 г. в 17 ч. в Зала 73 в София, ул.
Княз Борис I № 73, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на годишния отчет за
дейността на сдружението за 2016 г.; 2. обсъждане
и приемане на бюджет на сдружението за 2017 г.;
3. освобождаване от длъжност председателя и
членовете на управителния съвет на сдружението;
4. освобождаване от отговорност председателя и
членовете на управителния съвет на сдружението;
5. избиране на нов председател и нови членове
на управителния съвет на сдружението; 6. разни.
2218
2. – Управителният съвет на „Съюз на ВиК
операторите в Република България“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
отчетно общо събрание на 28.04.2017 г. в 15 ч. в
Смолян, хотел „Кипарис Алфа“ – конферентна
зала, при следния дневен ред: 1. отчет на председателя на управителния съвет за дейността
на сдружение с нестопанска цел „Съюз на ВиК
операторите в Република България“ за 2016 г.;
2. доклад на председателя на контролния съвет
относно годишния счетоводен отчет за 2016 г.
на „Съюз на ВиК операторите в Република
България“; 3. освобождаване от отговорност на
председателя и членовете на управителния съвет
за дейността им от 1.01 до 31.12.2016 г.; 4. приемане за член на „Съюз на ВиК операторите в
Република България“ водоснабдително дружество
„Стамболово“ – ЕООД, с. Стамболово, област
Хасково, съгласно постъпила молба с вх. № 14 от
22.08.2016 г.; 5. определяне размера на членския
внос за 2017 г.; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички
членове на сдружение с нестопанска цел „Съюз
на ВиК операторите в Република България“ да
участват в редовното отчетно общо събрание
лично или чрез писмено упълномощени от тях
представители.
2092
11. – Националният партиен съвет на Политическа партия „Обединена социалдемокрация“
(ПП „ОСД“) – София, на основание чл. 21, ал. 1
от устава на партията във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовен конгрес на ПП „ОСД“, който да
се проведе на 29.04.2017 г. в София, ул. Коломан
6, в 10 ч. при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на председателя на ПП „ОСД“; 2. доклад на
председателя на НКК; 3. приемане на изменения
и допълнения в устава на ПП „ОСД“; 4. приемане
на промени в структурата, броя на членовете и
персоналния състав на Националния партиен
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съвет, на Националната партийна конференция и
на Националната контролна комисия; 5. приемане
на политическа програма за дейността на ПП
„ОСД“. Регистрацията на делегатите ще започне
от 9 ч. на 29.04.2017 г. При липса на кворум на
основание чл. 26, ал. 2 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
конгресът ще се проведе в 11 ч. независимо от
броя на присъстващите делегати. Материалите за
редовния конгрес са на разположение в сградата
на ул. Коломан 6, София.
2106
3. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Фон да ц и я
„ГИС – Трансфер Център“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учредителите на фондацията на 16.05.2017 г. в 16 ч. в
София, ул. Акад. Г. Бончев, блок 4, София 1113, в
зала 200, при следния дневен ред: 1. годишен отчет
на фондацията и управителния съвет; 2. избор на
управителен съвет и председател на управителния
съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 17 ч.
на същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят. Материалите по обявения
дневен ред са на разположение на учредителите
в офиса на фондацията, София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, блок 4, тел. (02) 870-6264.
2160
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с дейност в обществена полза
„Асоциация за социална отговорност и регионални инициативи“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 19.05.2017 г. в 10,30 ч. в София, ул. Хан Аспарух
45, ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1. изменения и допълнения в устава на сдружението; 2.
изменения в състава на управителния съвет на
сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 7 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия
ден в 11,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички редовни членове
на сдружението да вземат участие в събранието
лично или чрез упълномощени от тях лица.
2069
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български киноложки клуб английски бултериер“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 20.05.2017 г. в 10 ч. в София, бул. Симеоновско
шосе 66, хотел „Брод“, конферентна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението; 2. отчет на управителния съвет
за дейността през 2016 г. и приемане на отчета;
3. доклад на ръководството за изминалия мандатен период и освобождаване от длъжност; 4.
избор на нов управителен съвет и нов контролен
съвет; 5. приемане на програма за дейността и
бюджет през 2017 г.; 6. подготовка за провеждане
на клубна изложба през настоящата година; 7.
разискв ане на други въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1998
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1. – Управителният съвет на фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с
промени в околната среда“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от съвещанието
си на 18.03.2017 г. кани своите членове на годишно отчетно събрание за 2016 г. на 22.05.2017 г. в
16 ч. в „Дом на учения“ при БАН – София, ул.
Шипченски проход 50, при следния дневен ред:
1. обсъждане и гласуване на годишния отчетен
доклад за дейността през 2016 г.; 2. обсъждане и
гласуване на финансовия отчет за приходите и
разходите през 2016 г.; 3. други.
2128
1. – Управителният съвет на ЮЛНЦООД
„Спортен клуб Канку“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свик ва по своя инициатива
общо събрание на членовете на сдружението на
26.05.2017 г. в 19,30 ч. на адрес – София, ул. Тодорини кукли 47, стадион „Георги Аспарухов“ – залата по борба, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за приемане на нови членове и за
отпадане на членове на сдружението; 2. отчет на
управителния съвет за дейността му и за дейността
на сдружението; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет за дейността
им за периода на управление; 4. избор на управителен съвет и на председател на сдружението;
5. приемане на промени в предмета на дейност
на сдружението; 6. приемане на промени в устава. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
2159
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална мрежа за децата“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ отправя
покана към членовете на НМД за участие в общо
събрание на сдружението на 23.06.2017 г. в 13 ч.
в Екохотел „Здравец“, който се намира на 25 км
от Пловдив, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния и финансовия отчет на НМД; 2.
избор на членове на контролния и управителния
съвет; 3. промени в устава; 4. 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. Писмените
материали на събранието са на разположение на
членовете на сдружението в неговия офис.
2184
8. – Управителният съвет на „Национално
ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС „СЛРБ“) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава
свиква общо събрание на 23.06.2017 г. в 14 ч. и
на 24.06.2017 г. в 9 ч. в София, ул. Незабравка 25,
Парк-хотел „Москва“, зала „Европа“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността и финансовото
състояние на НЛРС „СЛРБ“ и на управителния
съвет на НЛРС „СЛРБ“ за 2016 г. и за мандат
2013 – 2017 г.; 2. отчет за дейността и финансовото
състояние на фирма „Сокол БЛРС“ – ЕООД, за
2016 г.; 3. отчет на контролния съвет на НЛРС
„СЛРБ“ за 2016 г. и за мандат 2013 – 2017 г.; 4.
приемане на бюджета на УС на НЛРС „СЛРБ“
за 2017 г.; 5. определяне размера на отчисления
членски внос за 2018 г.; 6. решение за мандатно
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освобождаване на председателите и членовете на
управителния и контролния съвет; 7. избор на
ръководни органи на НЛРС „СЛРБ“ – председател
на управителния съвет, членове на управителния съвет, председател и членове на контролния
съвет; 8. разни.
В съответствие с определената в чл. 19, ал. 3
от устава на НЛРС „СЛРБ“ норма на представителност: до 500 членове – 1 представител, от 501
до 1000 членове – 2 представители, от 1001 до
1500 членове – 3 представители, от 1501 до 2000
членове – 4 представители, от 2001 и повече членове – 5 представители, и на основание внесения
в УС на НЛРС „СЛРБ“ отчислен членски внос
от сдруженията към 31.12.2016 г. определя представителност на сдруженията в общото събрание
на НЛРС „СЛРБ“ съгласно приложена справка.
На основание чл. 19, ал. 3 от устава на НЛРС
„С Л РБ“ за д ъ л ж а ва сд ру жен и я та в периода
7.02.2017 г. – 15.06.2017 г. да проведат общи събрания за избор на необходимия брой представител(и)
в общото събрание на НЛРС „СЛРБ“ и не по-късно
от 5 дни преди заседанието на общото събрание
на НЛРС „СЛРБ“ да представят в седалището
на НЛРС „СЛРБ“ (управителния съвет) протокол от общото събрание на сдружението с взето
решение за избор на представител(и) в общото
събрание на НЛРС „СЛРБ“, копие от списъка с
регистрацията на присъствалите делегати на това
събрание и декларация за членство от всеки избран
представител по утвърдения образец. Утвърждава
образец на Декларация за членство и образец на
Декларация за съгласие по приложените образци.
2152
3. – Управителният съвет на сдружение „Доверие и закрила“ – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ по собствена инициатива свиква общо
събрание на 19.05.2017 г. в 12 ч. в Бургас, ул. Възраждане 6, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прекратяване на сдружението и
обявяването му в ликвидация; 2. избор на ликвидатор и възнаграждението му; 3. определяне
на срок на ликвидацията; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2072
10. – Управителният съвет на СНЦ „Национална асоциация Български трюфел“ – Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
2.05.2017 г. в 10 ч. във Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 76, вх. Е, ет. 6, ап. 121, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на управителния
съвет: Живко Христов Жеков, Виктор Тихомиров Янев; 2. изменяне и допълване на устава,
като правата по чл. 25, ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 8 и 10
ЗЮЛНЦ се възложат на управителния съвет на
сдружението.
2156
5. – Управителният съвет на ХК „Спартак“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 16.05.2017 г.
в 17 ч. във Варна, Юнашкия салон, пл. Св. св.
Кирил и Методий 3, при следния дневен ред: 1.
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отчет за дейността на клуба; 2. отчет на контролния съвет; 3. избор на ново ръководство; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2202
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска асоциация на корабопритежателите“ (Браншова организация) – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 19.05.2017 г. в 11 ч. в офиса на „Параходство
БМФ“ – АД, Варна, бул. Приморски 1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
през 2016 г.; 2. приемане на план-програма за
дейността през 2017 г.; 3. приемане на бюджет за
2017 г.; 4. дискусия за възможни бъдещи преговори с ECSA; 5. Europa Ship Plan и възможности
за развитие; 6. избор на УС на БАК; 7. връчване
на сертификати за членство на пълноправните
членове на БАК; 8. разни. Всички материали по
дневния ред на събранието са на разположение
на членовете в офиса на БАК, Варна, бул. Приморски 1.
2146
8. – Управителният съвет на СК „Черно
море – Бриз“ – Варна, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 22.05.2017 г. в 18 ч. във Варна в гребноветроходна база „Бриз“, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет за
2016 г.; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
разглеждане искането на секция „Кану-каяк“ за
отделяне на дейността като спорт „Кану-каяк“ в
отделно сдружение с нестопанска цел и вземане
на решения, свързани с отделянето; 4. вземане на
решения относно даване на съгласие новоучреденото от деятели на секция „Кану-каяк“ в СК
„Черно море – Бриз“ сдружение с нестопанска цел
да стане правоприемник на спортна дейност на
секцията в СК „Черно море – Бриз“; 5. годишен
доклад за дейността на секция „Кану-каяк“; 6.
финансов отчет и баланс на секция „Кану-каяк“; 7. промени в устава, свързани с взетите по
предходни точки решения, относно заличаване
на спорта „Кану-каяк“ и секция „Кану-каяк“ от
дейността на сдружението; 8. избор на ръководни
и контролни органи на сдружението; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
2154
16. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство при ПГ по ЖПТ „Никола
Йонков Вапцаров“ – гр. Горна Оряховица, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 7.06.2017 г. в 17 ч. в сградата на ПГ по ЖПТ
„Н. Й. Вапцаров“ – гр. Горна Оряховица, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
управителния съвет на сдружението за 2016 г.; 2.
отчет на контролния съвет; 3. организационни
въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание.
2200
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10. – Управителният съвет на настоятелите
на Училищното настоятелство на СОУ „Васил
Левски“ – гр. Девня, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава свиква общо събрание
на 30.05.2017 г. в 17,30 ч. в Девня, ул. Капитан
Петко 26, в сградата на СУ „Васил Левски“, при
следния дневен ред: 1. отчет на училищното
настоятелство за дейностите и финансовото състояние за 2016 г.; 2. промяна на наименованието
от „Училищно настоятелство на СОУ „Васил
Левски“ – гр. Девня“, в „Училищно настоятелство
на СУ „Васил Левски“ – гр. Девня“; 3. промяна
на устава на сдружението в частта за свикване на
общо събрание и за размера на членския внос; 4.
приемане на заявления за отписване и приемане
на нови членове на сдружението; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще бъде отложено с един час.
2201
1. – Управителни ят съвет на „Фу тболен
клуб Камчиец – 1945“ – гр. Дългопол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
17.05.2017 г. в 17 ч. в Дългопол, ул. Георги Бенковски 15, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на „Футболен клуб Камчиец – 1945“;
2. промяна в състава на управителния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2153
31. – Управителният съвет на сдружение „ЛРД
Елин Пелин“ – гр. Елин Пелин, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава на сдружението и решение на УС от 9.03.2017 г. свиква общо
събрание на сдружението на 13.05.2017 г. в 10 ч.
в седалището на сдружението – гр. Елин Пелин,
ул. Никола Вапцаров 1, бл. 1, вх. 1, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на сдружението за периода 2016 – 2017 г.;
2. отчетен доклад на контролно-ревизионната
комисия за периода 2016 – 2017 г.; 3. план-мероприятия за дейността на сдружението през 2017 г.;
4. финансов план на сдружението за 2017 г.; 5.
определяне на встъпителния и на членския внос
за 2018 г.; 6. избор на делегат за общото събрание
на НЛРС – СЛРБ за 2017 г.; 7. разглеждане на
жалби от членове на сдружението; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 33, т. 7 от устава на сдружението събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2068
28. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Конфедерация на работодателите
и индустриалците в България (КРИБ)“ – Кърджали, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 8.05.2017 г. в
Кърджали, хотел „Меаца“, в 11 ч. при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
периода март 2016 г. – април 2017 г.; 2. избор на
членове на УС за мандат 8.05.2017 г. – 8.05.2019 г.;
3. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум събранието ще се проведе един час по
късно на същото място и при същия дневен ред и
ще бъде законно колкото и членове да са се явили.
2173
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3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Кинекс рейсинг“ – Кърджали, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 23.05.2017 г.
в 11 ч. в Кърджали, ул. Републиканска 73, вх.
Б, ет. 2, ап. 8, общо събрание на членовете на
сдружението при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за изменение на устава; 2 приемане
на актуализиран устав.
2070
11. – Управителният съвет на КФВС „Атлет“ – гр. Първомай, област Пловдив, на основане чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ с решение на УС от
20.02.2017 г. свиква общо събрание на 29.05.2017 г.
в 18 ч. в Пленарната зала на Община Първомай
при следния дневен ред: 1. годишен отчет на дейността на клуба; 2. отчет на контролния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия
дневен ред в 19 ч. на същото място.
2030
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нес топанска цел „Спортен клуб по баскетбол – Приста 2002“, Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 30.05.2017 г. в 18 ч. в Русе, ул. Гео
Милев 1, аула на ет. 3, при следния дневен ред:
1. прекратяване на дейността на сдружението и
обявяването му в ликвидация; 2. освобождаване
от отговорност членовете на управителния съвет;
3. избор на ликвидатор; 4. приемане на начален
ликвидационен баланс; 5. определяне срок на
ликвидационното производство; 6. възлагане на
ликвидатора да уведоми ТД на НАП, НОИ и да
обнародва покана до кредиторите на сдружението. Поканват се членовете на сдружението
да присъстват лично или чрез упълномощени
лица. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на
разположение на адреса на управление – Русе,
ул. Оборище 33, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден
от 10 до 17 ч.
2199
49. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество
Хасково“ – Хасково, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно
събрание на 19.05.2017 г. в 9 ч. в киносалона на
НТС – Хасково, ул. Сан Стефано 3, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
и УС за 2016 г. и за мандата; 2. отчет за дейността на КРК за 2016 г.; 3. приемане на бюджет на
сдружението за 2017 г.; 4. промени и допълнения
на устава на сдружението; 5. избор на ръководни
органи на сдружението; 6. избор на представители
(делегати) на сдружението в общото събрание на
НЛРС – СЛРБ; 7. приемане на основни насоки за
дейността на сдружението през 2017 г.; 8. разни.
Поканват се всички делегати, избрани на общите събрания на дружините, да присъстват. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2029
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3. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Училищно настоятелство „Христо Ботев“ – Черноморец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 17.05.2017 г. в 18 ч. в сградата на
Основно училище „Христо Ботев“ – Черноморец,
при следния дневен ред: 1. годишен отчет за дейността на настоятелството; 2. освобождаване на
членове на общото събрание; 3. освобождаване
на членове на съвета на настоятелите; 4. избор
на членове на общото събрание; 5. избор на членове на съвета на настоятелите; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2147
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Вяра – Виноградец“, с. Виноградец, област Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 26.05.2017 г. в 9 ч. в Клуба на пенсионерите в
с. Виноградец при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за отчетния период;
2. избор на нови ръководни органи; 3. промяна
в устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същото място и при същия дневен ред
в 10 ч. Поканват се всички членове да присъстват
на събранието.
1962
11. – Управителният съвет на „Сдружение на
жените – Райна Княгиня“, с. Ресен, община Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 2.05.2017 г. в
10 ч. в седалището на сдружението в с. Ресен, пл.
Димитър Солунски 8, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението от неговото
учредяване до края на месец март 2017 г.; проект
за решение: ОС приема отчета на УС; 2. вземане
на решение за прекратяване на сдружението и
неговото заличаване; проект за решение; ОС
решава да се прекрати сдружението след провеждане на процедура по ликвидация. Материалите по дневния ред за събранието се оставят
на разположение на членовете на сдружението в
канцеларията по седалището му. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час по-късно при същия
дневен ред и се счита за законно независимо от
броя на явилите се членове.
2071
2. – Съветът на настоятелите на „Училищно
настоятелство „Христо Ботев“ с. Росен 1865“
със седалище с. Росен, община Созопол, област
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.05.2017 г. в 9,30 ч. в с. Росен,
училище „Христо Ботев“, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членове на съвета на
настоятелите и избор на нови; 2. приемане на
промени в устава на сдружението; 3. други. Писмените материали, свързани с дневния ред на
събранието, ще бъдат предоставени на разположение на членовете на сдружението от 7.03.2017 г.
до 19.05.2017 г. включително в седалището на
сдружението.
1994
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Александра Николова Кюшева – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Сдружение за
развитие на Европейска България“, със седалище
и адрес на управление София, ж.к. Красно село,
бл. 200, вх. А, ет. 3, ап. 9, в ликвидация по ф.д.
№ 16749/2007 г. на СГС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
1939
Атанаска Димитрова Михайлова – ликвидатор
на сдружение „Клуб на пенсионера „Ехо от младостта“, с. Тръстиково“, с. Тръстиково, община
Камено, ЕИК 176856959, в ликвидация по ф.д.
№ 25/2015 г. на Бургаския окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си към
сдружението в 6-месечен срок от обнародването
на настоящата покана в „Държавен вестник“.
2074
Атанаска Димитрова Михайлова – ликвидатор на сдружение „Клуб на пенсионера „Тинтява“ – с. Полски извор“, с. Полски извор, община
Камено, ЕИК 176739952, в ликвидация по ф.д.
№ 77/2014 г. на Бургаския окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
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на сдружението да предявят вземанията си към
сдружението в 6-месечен срок от обнародването
на настоящата покана в „Държавен вестник“.
2075
Веселин Иванов Арнаудов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Конгрегация за
Светата Вяра“, ф.д. № 8880/2004 г. по описа на
СГС, със седалище и адрес на управление София,
район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, бл. 140,
вх. Б, ет. 4, ап. 35, БУЛСТАТ 131289785, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си в
шестмесечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
1921
Виолета Ангелова Попова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност „За развитие в изпълнението на наказанията“ – в ликвидация – София, в ликвидация по ф.д. № 266/2015 г. по описа
на Софийския градски съд, ЕИК по БУЛСТАТ:
176897265, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
2073

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 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);
4. 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 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 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 2017 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.
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