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на правила за координация между управляващите органи на програмите
и местните инициативни групи, и
местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно
развитие“ за периода 2014 – 2020 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет
и четвъртото Народно събрание

за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и
четвъртото Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 76,
ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

Народното събрание на основание чл. 76,
ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
Приема процедурни правила за избиране
на заместник-председатели на Четиридесет и
четвъртото Народно събрание, както следва:
1. Народното събрание избира петима
заместник-председатели – по един от всяка
от парламентарно представените партии и
коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в
изборите на 26 март 2017 г.
2. Всяка от парламентарно представените
партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно
участие в изборите на 26 март 2017 г., издига
свой кандидат за заместник-председател на
Народното събрание.
3. Гласуването е явно и en bloc. То се извършва чрез компютризираната система за
гласуване.
4. Предложените кандидати за заместникпредседатели са избрани, когато са получили
повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 април 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШИ:
Приема процедурни правила за избиране
на председател на Четиридесет и четвъртото
Народно събрание, както следва:
1. Кандидату ри за председател на Народното събрание могат да бъдат издигани
от парламентарно представените партии и
коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие
в изборите на 26 март 2017 г., и от народни
представители.
2. Гласуването е явно и по азбучен ред на
предложените кандидатури. То се извършва
чрез компютризираната система за гласуване.
3. Избран е кандидатът, получил повече от
половината от гласовете на присъстващите
народни представители. Ако при първото
гласуване никой от кандидатите не получи
необходимото мнозинство, се произвеж да
второ гласуване, в което участват двамата
кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 април 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
2882

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Четиридесет
и четвъртото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 76,
ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Избира Димитър Борисов Главчев за председател на Четиридесет и четвъртото Народно
събрание.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 април 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
2883

2884

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председатели на
Четиридесет и четвъртото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 76,
ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Избира за заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото Народно събрание:
– Цвета Вълчева Караянчева – от ПП
„ГЕРБ“;
– Валери Мирчев Жаблянов – от „БСП
за България“;
– Явор Божилов Нотев – от „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАК А и ВМРО“;
– Нигяр Сахлим Джафер – от „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“;
– Веселин Найденов Марешки – от ПП
„ВОЛЯ“.
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Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 април 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
2885

РЕШЕНИЕ

за избиране на временни секретари на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Избира десет временни секретари на
Народното събрание – по двама от всяка от
парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна
комисия за самостоятелно участие в изборите
на 26 март 2017 г.
2. Избира за временни секретари на Четиридесет и четвъртото Народно събрание:
– Станислав Стоянов Иванов;
– Александър Руменов Ненков;
– Филип Стефанов Попов;
– Стоян Михайлов Мирчев;
– Николай Веселинов Александров;
– Юлиан Кръстев Ангелов;
– Сергей Манушов Кичиков;
– Джейхан Хасанов Ибрямов;
– Симеон Георгиев Найденов;
– Слави Дичев Нецов.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 април 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
2886

РЕШЕНИЕ

по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
(обн., ДВ, бр. 97 от 2014 г.; доп., бр. 13 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2016 г.)
Народното събрание на основание чл. 73 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Четиридесет и четвъртото Народно
събрание осъществява своята дейност по
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 97 от
2014 г.; доп., бр. 13 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 86
от 2016 г.) до приемането на свой правилник,
освен ако реши друго.

ВЕСТНИК
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2. Отменя Велик денската ваканция на
Народното събрание за 2017 г.
3. Решението влиза в сила от деня на
приемането му.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 април 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
2887

РЕШЕНИЕ

за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 73 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание в
състав от 22 народни представители, от които
9 от ПП „ГЕРБ“, 7 от коалиция „БСП за
БЪЛГАРИЯ“, 3 от коалиция „ОБЕДИНЕНИ
ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАК А и ВМРО“, 2 от
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
и 1 от ПП „ВОЛЯ“.
2. Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ,
бр. 97 от 2014 г.; доп., бр. 13 от 2015 г.; изм.
и доп., бр. 86 от 2016 г.) става Проект на
правилник за организацията и дейността на
44-то Народно събрание. Срокът за писмени
предложения от народните представители за
изменения и/или допълнения в проекта е до
18,00 ч. на 24 април 2017 г.
3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Данаил Димитров Кирилов.
Членове:
Александър Руменов Ненков,
Алтимир Емилов Адамов,
Десислава Вълчева Атанасова,
Екатерина Спасова ГечеваЗахариева,
Снежана Георгиева Дукова,
Станислав Стоянов Иванов,
Стоян Христов Пасев,
Цвета Вълчева Караянчева,
Антон Константинов Кутев,
Валери Мирчев Жаблянов,
Жельо Иванов Бойчев,
Дора Илиева Янкова,
Иван Валентинов Иванов,
Красимир Христов Янков,
Филип Стефанов Попов,
Христиан Радев Митев,
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Емил Димитров Симеонов,
Николай Веселинов
Александров,
Хамид Бари Хамид,
Камен Костов Костадинов и
Полина Цветославова ЦанковаХристова.
4. Комисията се избира за срок от 14 дни.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 април 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

ВЕСТНИК

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
ОТ 13 АПРИЛ 2017 Г.

за допълнение на Тарифата за таксите, които
се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г. (oбн., ДВ, бр. 79 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 3,
100 и 102 от 2009 г., бр. 82 от 2010 г., бр. 26
от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 91 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

2891

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 108
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Мария Вердова Гигова с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително
големите є заслуги за развитието на спорта.
Издаден в София на 11 април 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев

§ 1. В чл. 16 се създава ал. 3:
„(3) За движение на колесни трактори,
тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство,
регистрирана за работа съгласно Закона за
регистрация и контрол на земеделската и горската техника, за които се издава едногодишно
разрешително по чл. 8, ал. 3 от Наредба № 11
от 2001 г., след подаване на заявлението за
издаване на разрешително и таксата по ал. 1
и 2, се събират следните годишни такси:
№
по
ред

Превишаване на допустимата
максимална широчина

Лв.

1.

от 2,55 м до 3,50 м включително

30

2.

над 3,50 м до 4,50 м включително

100

“

Министър-председател:
Огнян Герджиков

Заключителна разпоредба

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Мария Павлова

За министър-председател:
Стефан Янев

2793

УКАЗ № 109
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
община А нтоново, област Търговище, на
2 юли 2017 г.
Издаден в София на 13 април 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
2848
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Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2818

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
ОТ 13 АПРИЛ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за честването на 180-годишнината от рождението на Васил Левски
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. в размер 245 000 лв. за
честването на 180-годишнината от рождението
на Васил Левски.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
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1. по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. – 128 000 лв., разпределени
по дейности съгласно приложение № 1;
2. по бюджетите на общини – 102 000 лв.,
разпределени по общини и дейности съгласно
приложение № 2;
3. по бюджета на Българската национална
телевизия за 2017 г. – 15 000 лв., за реализиране на поредица от инициативи под мотото
„Левски в моя роден град“.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. по „Политика
в областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Подпомагане
развитието на българската култура и изкуства,
на българския книжен сектор, библиотеки и
читалища“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да
се увеличи бюджетното взаимоотношение на
централния бюджет с бюджета на Българската
национална телевизия за 2017 г.
Чл. 5. Министърът на културата и генералният директор на Българската национална
телевизия да извършат съответните промени
по бюджетите си за 2017 г. и да уведомят
министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет, за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата, на генералния директор на Българската национална
телевизия и на кметовете на съответните
общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№ по
ред

Дейности

Сума
(в лв.)

1.

Представяне на оригиналното
тефтерче на Васил Левски в
електронен формат

10 000

2.

Национална научна конференция „Васил Левски и Вътрешната
революционна организация в
борбата за национално освобождение“

6 000

3.

Научна конференция, посветена
на делото на Васил Левски

4 000

4.

Национална среща на клубовете
„Млади възрожденци“

39 000

5.

Меж д у народ на из ложба под
мотото „Днешний век е век на
свободата ...“

6 000

6.

Конкурс за художествени произведения на деца, посветени
на Васил Левски

3 000

7.

Поставяне на оратория за Васил
Левски

20 000

8.

Национална изложба с международен характер, посветена
на живота и делото на Васил
Левски, подредена и представена
в страната и в чужбина

15 000

9.

Рекламни и печатни материали

15 000

10.

Уроци по родолюбие за Васил
Левски и съпътстваща изложба
от рисунки

10 000

Общо 128 000

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2, т. 2
№ по
ред
1.

Община/дейност
Община Карлово

Сума
(в лв.)
35 000

за тържествено отбелязване на
180-годишнината от рождението на Васил Левски – паметна церемония и художествена
програма
2.

Община Ловеч

40 000

за ремонт на паметника на
Васил Левски
3.

Община Велико Търново, в т. ч.:

20 000

за тържествен военен ритуал

5 000

за изграждане на нов подход към
паметника на Васил Левски в
гр. Велико Търново

15 000

С Т Р.
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Община/дейност

Сума
(в лв.)

Столична община, в т. ч.:

2 000

за т ържествено отбел язване
рождения ден на Васил Левски
в Борисовата градина

1 500

за музикално-поетичен спекта к ъ л на о т к ри та сцена на
пл. Славейков

500

Община Перник

5 000

за издаване на книга-албум,
посветена на Васил Левски
Общо 102 000
2819

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
ОТ 13 АПРИЛ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г.
за определяне на правила за координация
меж ду управляващите органи на програми те и мес тни те иниц иативни г ру пи, и
местните инициативни рибарски групи във
връзка с изпълнението на Подхода „Водено
от общностите местно развитие“ за периода
2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 52 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В глава първа наименованието на
раздел I се изменя така:
„Цел и обхват“.
§ 2. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Координацията по ал. 1 се осъществява във връзка с разработването, подбора и
изпълнението на стратегии за ВОМР, както
и на проектите към тях, подкрепени по повече от един от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ).“
§ 3. В чл. 3 думите „и ред“ се заличават,
а думата „във“ се заменя с „по“.
§ 4. В чл. 4, ал. 1 думите „оперативните
програми“ се заменят с „програмите“.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „Одит на средствата
от Европейския съюз“ се поставя запетая и
се добавя „Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, а думите „по
един представител на регионалните съвети
за развитие в районите от ниво 2 и по един
представител на сдруженията на МИГ и на
МИРГ“ се заменят с „регионалните съвети за
развитие в районите от ниво 2 и сдруженията
на МИГ и на МИРГ“.
2. В ал. 7, т. 1 накрая се добавя „въз основа на анализ и доклади, представени от
УО на ПРСР“.
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§ 6. В глава втора раздел II се изменя така:
„Раздел II
Предоставяне на методическа помощ
Чл. 13. Управляващият орган на ПРСР
съвместно с УО на програмите по чл. 1,
ал. 1 оказва съдействие на МИГ/МИРГ и на
местните партньорства за подготовка и изпълнение на стратегии за ВОМР, подкрепени
по повече от един фонд.
Чл. 14. (1) Местните инициативни групи, местните инициативни рибарски групи
или местните партньорства могат да заявят
писмено до УО на ПРСР необходимостта от
предоставяне на експерти за осъществяване
на информационни дейности или обучение.
(2) В заявлението по ал. 1 задължително
се посочва:
1. за какъв кръг лица е предназначена
информацията или обучението;
2. темата/темите, по които следва да бъде
предоставена информация или ще бъде извършено обучението.
(3) Управляващият орган на ПРСР координира изпълнението по ал. 1 с УО на
програмите по чл. 1, ал. 1.
Чл. 15. Управляващите органи на програмите по чл. 1, ал. 1, сключили споразумение
за изпълнение на стратегия за ВОМР, участват
в обучения, семинари и в срещи с МИГ/МИРГ
не по-малко от веднъж годишно за периода
на изпълнение на стратегията.“
§ 7. В глава втора раздел III се отменя.
§ 8. Глава трета се отменя.
§ 9. Наименованието на глава четвърта
се изменя така:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КООРДИНАЦИЯ ПРИ ПОДБОР И ОЦЕНКА
НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР“.
§ 10. Член 22 се отменя.
§ 11. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Управляващият орган на ПРСР
организира процедура за подбор на стратегии за ВОМР, подадени от МИГ – за всички
стратегии, или от МИРГ – за стратегии, финансирани от повече от един фонд.
(2) Прием за подбор на стратегии се обявява
в ИСУН от УО на ПРСР съгласно индикативна годишна работна програма по чл. 55.“
§ 12. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) За всяка процедура за подбор
на стратегии за ВОМР ръководителят на
УО на ПРСР утвърждава насоки и/или друг
документ, определящи:
1. условия за кандидатстване;
2. условия за изпълнение на одобрените
стратегии.
(2) Документите по ал. 1 се съгласуват с
УО на програмите, по които се предоставя
финансовата помощ.
(3) Кандидат в процедура може да иска
разяснения по документите по ал. 1 в срок
до три седмици преди изтичането на срока
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за кандидатстване. Разясненията се утвърждават от ръководителя на УО на ПРСР или
от оправомощено от него лице. Разясненията
се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно
качеството на стратегиите и са задължителни
за всички кандидати.
(4) Когато въпросът е от компетентността
на друг УО на програма по чл. 1, ал. 1, УО
на ПРСР предварително изисква писмено
разяснение по поставените въпроси. Въпросите се адресират до УО на ПРСР.
(5) Разясненията по ал. 3 се съобщават в
10-дневен срок от получаването на искането,
но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.“
§ 13. Създават се чл. 24а, 24б, 24в и 24г:
„Чл. 24а. Стратегии за ВОМР се подават
чрез формуляр за кандидатстване, разработен
от УО на ПРСР и утвърден от ръководителя на
УО на ПРСР, и документите по чл. 24, ал. 1,
т. 1, утвърдени за конкретната процедура.
Чл. 24б. При кандидатстването УО на
ПРСР няма право да изисква представяне на
документи, когато обстоятелствата в тях са
достъпни чрез публичен безплатен регистър
или когато информацията или достъпът до
нея се предоставя от компетентния орган на
управляващия орган по служебен път.
Чл. 24в. (1) При процедурата за подбор на
стратегии се извършва:
1. оценяване на всяка стратегия, подадена
в определения срок, което включва:
а) оценка на административното съответствие и допустимостта;
б) техническа и финансова оценка;
2. класиране на одобрените стратегии,
чиято оценка е по-голяма или равна на минимално допустимата по чл. 31, ал. 1;
3. определяне на стратегии, за които се
предоставя финансиране.
(2) Всеки кандидат може писмено да оттег
ли своята стратегия от оценителния процес,
като в този случай Комитетът за подбор на
стратегии не разглежда оттеглената стратегия.
Оттеглената стратегия се записва в оценителния доклад.
Чл. 24г. (1) Формулярът за кандидатстване, който съдържа стратегията, се подава в
срока, посочен в обявата за откриване на
процедурата.
(2) Срокът по ал. 1 не може да бъде пократък от 60 дни. По изключение срокът за
подаване на стратегии може да бъде съкратен
с до 30 дни, когато:
1. в обявата за откриване на процедурата
е указана датата на откриване на следващата
процедура за финансиране на стратегии за
ВОМР при същите условия за кандидатстване;
2. в рамките на календарната година е
проведена или е прекратена друга процедура
за финансиране на стратегии за ВОМР при
същите условия за кандидатстване.
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(3) При процедура, открита с два или повече
срока за подаване на стратегии, в обявата за
откриване на процедурата се посочват началната дата и крайният срок за кандидатстване
за второто и следващите производства. В този
случай при определянето на крайния срок не
се прилагат минималните срокове по ал. 1.
(4) Срокът за подаване на стратегии може
да се удължава:
1. при изменение на документите по чл. 24,
ал. 1, т. 1 на основанията, посочени в чл. 26,
ал. 7, т. 1 и 2 от Закона за управление на
средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
2. когато в срок до три дни преди изтичането
на срока по ал. 1 няма постъпили стратегии
или всички стратегии са оттеглени;
3. когато общият размер на планираните
средства по подадените в рамките на срока
по ал. 1 стратегии е по-малък от бюджета
на процедурата.“
§ 14. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Подборът на стратегии за ВОМР,
финансирани по повече от един фонд, се
извършва от комитет, назначен със заповед
на ръководителя на УО по чл. 11. Комитетът се назначава в едноседмичен срок от
изтичането на крайния срок за подаване на
стратегии и работи по правила, изготвени
от УО на ПРСР и одобрени със заповед от
ръководителя на УО.
(2) В комитета по ал. 1 се включват представители на Централното координационно
звено в администрацията на Министерския
съвет, Министерството на земеделието и
храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“
(ДФЗ), представители на УО на програмите
по чл. 1, ал. 1 и външни експерт-оценители
и наблюдатели.
(3) Комитетът по ал. 1 е съставен от:
1. председател и заместник-председател
без право на глас;
2. секретар (секретари) без право на глас;
3. нечетен брой членове с право на глас;
4. резервни членове.
(4) Всеки УО на програмите по чл. 1, ал. 1
и ДФЗ определят по двама основни членове
в комитета по ал. 1, които са служители на
съответното ведомство или външни експертоценители. Министерството на земеделието и
храните определя трима членове, а Централното координационно звено в администрацията
на Министерския съвет – един. Всеки орган
излъчва и съответния брой резервни членове.
(5) При необходимост УО на ПРСР може
допълнително да определи и други външни
експерт-оценители.
(6) Председател на комитета по ал. 1 е
щатен служител на УО на ПРСР.
(7) Председателят ръководи организационно и методически работата на комитета
по ал. 1, координира процеса на подбор и
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осигурява безпристрастност и прозрачност
на процеса.
(8) Заместник-председателят замества председателя при невъзможност на председателя
да изпълнява задълженията си в комитета
по ал. 1.
(9) Секретарят/секретарите на комитета
по ал. 1 са служители на УО на ПРСР.
(10) Секретарят подпомага председателя
в дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния
процес, и отговаря за техническата обезпеченост на дейността на комитета по ал. 1.“
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Външни експерти“ се
заменят с „Външни експерт-оценители“.
2. В ал. 5 след думите „по чл. 1, ал. 1“ се
добавя „и от избраните чрез централизиран
конкурс по реда на чл. 14 от Постановление
№ 162 на Министерския съвет от 2016 г. за
определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмите, финансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 53 от 2016 г.)“.
§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В оценителния процес на стратегиите
за ВОМР могат да участват и помощникоценители, които подпомагат дейността по
подбор, и наблюдатели.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Помощник-оценителите са служители
на програмите по чл. 1, ал. 1, които подпомагат дейността по подбора на стратегии и
чиято дейност се ограничава до етапите на
подбора, определени в заповедта за назначаване на комитета по чл. 25, ал. 1.“
§ 17. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Оценяването и класирането на
стратегиите се извършва до три месеца от
назначаването на комитета по чл. 25, ал. 1, а
в случаите по чл. 24г, ал. 4 – до три месеца
от крайния срок за кандидатстване за всяко
отделно производство, освен ако по изключение в заповедта за назначаване на комитета
по чл. 25, ал. 1 не е посочен по-дълъг срок,
който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца.
(2) Работата на комитета по чл. 25, ал. 1
приключва в рамките на съответния срок по
ал. 1 с оценителен доклад до ръководителя
на УО на ПРСР.“
§ 18. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Оценката за административно
съответствие и допустимост се извършва от
членове на комитета по чл. 25, ал. 1, като те
могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители, на база критерии за административно
съответствие и допустимост, определени в
документите по чл. 24, ал. 1.
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(2) За потвърждаване на достоверността на заявените в рамките на оценката по
ал. 1 данни по отношение на достъпното
осигуряване на помещения и наличието на
офис оборудване помощник-оценителите извършват посещение на място на МИГ/МИРГ.
Констатациите от извършеното посещение на
място се отразяват в протокол, подписан от
представляващия МИГ/МИРГ и от лицата,
извършили посещението, и се предоставят
на председателя на комитета по чл. 25, ал. 1.
(3) Когато в хода на оценката се установи липса на документи и/или неяснота,
или неточност на представените документи,
председателят на комитета по чл. 25, ал. 1
у ведом ява писмено МИГ/МИРГ, която в
срок до 10 работни дни от датата на уведомяването може да представи допълнителна
информация и/или документи. Уведомлението
съдържа и информация, че неотстраняването
на нередовностите в срок може да доведе до
прекратяване на производството по отношение
на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на
качеството на стратегията за ВОМР.
(4) Срокът за произнасяне по чл. 29, ал. 1
се удължава с периода от датата на изпращането на искането за разяснения по ал. 2
до датата на получаването на становището
и/или информацията, и/или документите от
МИГ/МИРГ.
(5) Въз основа на извършената проверка
за административно съответствие и допустимост комитетът по чл. 25, ал. 1 изготвя
списък на стратегиите, които не се допускат
до техническа и финансова оценка. В списъка
се посочват и основанията за недопускане.
Списъкът се публикува на интернет страницата на ПРСР, а за недопускането се съобщава
на всеки от кандидатите, включени в него,
по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 19. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Техническа и финансова оценка
се извършва на база критерии за подбор и
методика, определени в документите по чл. 24,
ал. 1. Критерии за подбор и методиката се
одобряват от Комитета за наблюдение на
ПРСР. В документите се определя минимално
допустима оценка за качество на стратегиите
за ВОМР.
(2) Подбор ът на с т рат ег и и на М ИРГ,
финансирани по повече от един фонд, се
извършва на базата на критерии за подбор,
включени в ПМДР и одобрени от Комитета
за наблюдение на програмата.
(3) За финансиране се одобряват стратегиите, чиято оценка е по-голяма или равна
на минимално допустимите оценки по ал. 1.
(4) Техническа и финансова оценка се извършва най-малко от четирима членове на
комитета по чл. 25, ал. 1, от които двама са
представители на всяка от финансиращите

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

програми, по която кандидатства съответната
стратегия, и поне двама са външни експертоценители.
(5) Разпределението се извършва в ИСУН.
(6) Общата оценка за всяка стратегия се
формира като средноаритметично от сбора
на оценките на отделните членове.
(7) При разлика с повече от 10 точки в
оценките на членовете на комитета по чл. 25,
ал. 1 се извършва оценка от други четирима
членове, определени по реда на ал. 5.
(8) В случаите по ал. 7 общата оценка се
формира като средноаритметично от сбора
на оценките по ал. 4 и 7.“
§ 20. В чл. 32 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 21. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с мотивирано предложение за решение“ се заличават.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. списък на одобрените за финансиране
стратегии за ВОМР, подредени по реда на
тяхното класиране, и максималния размер на
финансирането, което да бъде предоставено
за всяка от тях;“.
3. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „резервни стратегии по
поканата за подбор на МИГ/МИРГ и на“ се
заличават;
б) в т. 4 думата „заявления“ се заменя със
„стратегии“.
4. В ал. 3, т. 5 думите „по образец, утвърден
от ръководителя на УО на ПРСР“ и запетаята
пред тях се заличават.
5. Алинея 8 се отменя.
§ 22. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) При одобрен оценителен доклад кандидатите от списъка по чл. 34, ал. 2, т. 1
се поканват да представят в 10-дневен срок
доказателства, че отговарят на изискванията
за допустимост, включително на условията,
посочени в документите по чл. 24, ал. 1, ако
същите не са приложени към формуляра за
кандидатстване.
(3) В 10-дневен срок от изтичането на срока по ал. 2 ръководителят на УО на ПРСР
издава мотивирано решение, с което отказва
предоставянето на финансиране на:
1. стратегиите, включени в списъка по
чл. 34, ал. 2, т. 3;
2. стратегиите, включени в списъка по
чл. 34, ал. 2, т. 1 – при несъгласие на кандидата да сключи споразумение;
3. кандидат, който не отговаря на изискванията за допустимост или не е представил в
срок доказателства за това.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 23. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) В срок до един месец от датата на
сключване на споразумение за изпълнение на
стратегия за ВОМР по съответния прием на
стратегии УО на програмите по чл. 1, ал. 1
подготвят указания за прием на проекти,
подавани по стратегиите за ВОМР.“
2. В ал. 2 думите „методология и критерии
за подбор на проектите“ се заличават.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Утвърдените документи по ал. 1 се
изпращат на МИГ/МИРГ – страна по съответното споразумение за изпълнение на
стратегията за ВОМР.“
§ 24. Член 38 се отменя.
§ 25. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ПРСР“ се заменя
с „водещия фонд“.
2. В ал. 2 думата „Управителният“ се заменя с „Управляващият“.
§ 26. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 7:
„7. при под 20 на сто изпълнение на всеки
от заложените общи индикатори по стратегията за ВОМР, в срока по ал. 2.“
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) При възникване на обстоятелство по
ал. 2, налагащо намаляване размера на договорени финансови ресурси по споразумения
за изпълнение на стратегии за ВОМР, УО
на ПРСР съгласувано със съответния УО на
програма уведомява МИГ/МИРГ за сумата,
с която се намалява финансовият ресурс по
споразумението, като посочва и основанията
за това.
(5) Считано от датата на получаване на
уведомлението по ал. 4, до подписването на
допълнително споразумение за изменение на
споразумението за изпълнение на стратегията
за ВОМР МИГ/МИРГ има право да обявява
процедури за подбор до размера на сумата,
посочена в уведомлението.
(6) В срок до 30 април 2019 г. УО на ПРСР
изготвя отчет за изпълнението на индикаторите по ал. 2, т. 7 с данните, посочени в
стратегията за ВОМР, и тяхното изпълнение
към 31 декември 2018 г.“
§ 27. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Местната инициативна г ру па или
местната инициативна рибарска група провеж да недискриминационни и прозрачни
процедури за подбор на проекти към стратегията за ВОМР, като разработва насоки за
кандидатстване, включително ред за оценка
на проектни предложения, който гарантира:“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При разработване на ред за оценка
на проектните предложения по ал. 1 МИГ/
МИРГ следва да се съобрази с минималните
изисквания, утвърдени от заместник минис-
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тър-председателя по европейските фондове,
публикувани на Единния информационен
портал, и с указанията на УО на програмите
по чл. 37, ал. 1.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато редът за оценка се различава от
минималните изисквания и от указанията на
УО на съответната програма по чл. 37, ал. 1,
МИГ/МИРГ го изпраща на УО на програмата.“
4. Алинея 4 се отменя.
5. В ал. 5 след абревиатурата „УО“ се добавя „на съответната програма“.
6. В ал. 6 думите „Управляващите органи
одобряват процедурата“ се заменят с „Управляващият орган одобрява реда за оценка“.
7. В ал. 7 абревиатурата „ПРСР“ се заменя със „съответната програма“ и думата
„процедурата“ се заменя с „реда за оценка“.
8. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Местните инициативни групи или
местните инициативни рибарски групи съгласуват насоките за кандидатстване за всяка
процедура за съответствие с приложимите
правила за държавните помощи по реда на
чл. 26, ал. 3 ЗУСЕСИФ.
(9) При установени непълноти в насоките по ал. 8 МИГ/МИРГ съвместно с УО на
съответната програма предприемат мерки за
привеждането им в съответствие с правилата
по държавните помощи.“
§ 28. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ
на“ думите „председателя на“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „председателят на Управителния съвет“ се заменят с „Управителният
съвет“, а след думите „специфичните критерии, предвидени“ се добавя „от МИГ/МИРГ“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) При предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за интегрирани проектни
предложения документите по ал. 1 се разработват в съответствие с указанията на УО на
всяка от програмите, по които се предоставя
финансовата помощ.“
§ 29. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Работата на комисията по ал. 1 приключва с оценителен доклад до ръководителя
на финансиращата програма, съответно на
водещата програма, при оценка на интегрирани проектни предложения, който включва:
1. списък на предложените за финансиране
проектни предложения, подредени по реда
на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде
предоставена за всеки от тях;
2. списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране,
подредени по реда на тяхното класиране;
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3. списък на предложените за отхвърляне
проектни предложени я и основанието за
отхвърлянето им.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Оценителният доклад по ал. 3 се одобрява от Управителния съвет на МИГ/МИРГ
в срок до 5 работни дни от приключването
на работата на комисията по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Оценителни ят док лад по а л. 3 се
изпраща от МИГ/МИРГ чрез ИСУН до ръководителите на УО/ДФЗ на програмите,
финансиращи проектите, в срок до 5 работни
дни от одобряването на оценителния доклад
от Управителния съвет на МИГ/МИРГ.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Местните инициативни групи или местните инициативни рибарски групи уведомяват
кандидатите, чиито проектни предложения
не са одобрени или са одобрени частично,
в срок до 5 работни дни от одобряването на
оценителния доклад от Управителния съвет
на МИГ/МИРГ.“
§ 30. В чл. 45:
1. В ал. 1 абревиатурата „УО“ се заменя
с „УО/ДФЗ“.
2. В ал. 2 абревиатурата „УО“ се заменя
с „УО/ДФЗ“.
§ 31. В чл. 48, ал. 3 след думите „Местните инициативни групи“ се поставя запетая
и съюзът „или“ се заменя със „съответно“.
§ 32. Член 49 се отменя.
§ 33. В чл. 50:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава ал. 2:
„(2) Отчитането, верифицирането и мониторингът на проектите към стратегиите за
ВОМР се извършват в ИСУН.“
§ 34. В чл. 51 ал. 2 се изменя така:
„(2) Във връзка с изпълнението на задачите
по ал. 1 МИГ/МИРГ изискват от бенефициентите информация и провеждат дейности
по оценка, като представят:
а) годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на УО на
ПРСР 2014 – 2020 г. и на УО на останалите
програми – страна по споразумението по
чл. 35 – в срок до 15 февруари на следващата
календарна година;
б) окончателен доклад за изпълнение на
стратегията – в срок до 2 месеца от последното
плащане от УО на програма по чл. 1, ал. 1
към бенефициент по проект към стратегията
за ВОМР.“
§ 35. В глава пета се създава раздел III:
„Раздел III
Обмен на информация и публичност
Чл. 53. Управляващите органи на програмите по чл. 1, ал. 1, ДФЗ, МИГ/МИРГ и
бенефициентите въвеждат, събират и систематизират коректна и достоверна информация
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относно подбора и изпълнението на стратегии
за ВОМР и дейностите по изпълнението, управлението, наблюдението, оценката и контрола
на проектите съобразно своите отговорности
в Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН).
Чл. 54. (1) Управляващите органи на програмите по чл. 1, ал. 1 публикуват на своята
интернет страница в самостоятелна рубрика
информация и документи, свързани с изпълнението на Подхода „ВОМР“.
(2) Управляващият орган на ПРСР предоставя информацията за Подхода „ВОМР“,
както и връзка към интернет страниците на
УО на програмите по чл. 1, ал. 1 и на МИГ
и МИРГ за публикуване в Единния информационен портал.
Чл. 55. (1) Управляващият орган на ПРСР
изготвя за ВОМР, финансиран по повече от
един фонд, индикативна годишна работна
програма за следващата календарна година.
(2) Индикативната годишна работна програма включва предстоящите процедури по
мерки 4.2 и 19.2 и се разработва съгласно
образец, утвърден от заместник министърпредседателя по европейските фондове и
икономическата политика.
(3) Проектът на индикативна годишна
работна прог рама се съгласу ва с УО на
програмите по чл. 1, ал. 1 до 15 септември
всяка година.
(4) Проектът на индикативна годишна
работна програма се публикува за коментари на електронната страница на ПРСР и на
Единния информационен портал не по-късно
от 1 октомври всяка година.
(5) След изтичането на срока по ал. 4 Съветът за координация при управлението на
средствата от Европейския съюз разглежда
на свое заседание и съгласува проекта на
индикативна годишна работна програма.
Чл. 56. По инициатива на УО на ПРСР
съвместно с УО на програмите по чл. 1,
ал. 1 се провежда поне едно информационно
събитие за Подхода „ВОМР“ във всеки от
районите по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие.
Чл. 57. При изпълнението на стратегиите
за ВОМР и на одобрените за финансиране
п роек т и М ИГ, М И РГ и бенефи ц иен т и т е
спазват изискванията на раздел ІІ, точка
2.2 от Приложение ХІІ към Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне
на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони и Европейския фонд за
морско дело и рибарство и за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
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за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347 от 20.12.2013 г.), приложими за мерките
за информация и публичност.
Чл. 58. При изпълнението на мерките за
информация и публичност МИГ, МИРГ и бенефициентите спазват изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане
на правилата за информация и комуникация
2014 – 2020 г. съгласно приложение № 2 към
Националната комуникационна стратегия за
програмен период 2014 – 2020 г. и съгласно
Приложение ІІІ към чл. 13 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията
от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013
на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ,
L 227/18 от 31 юли 2014 г.) и Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/669 на Комисията от 28
април 2016 г. за изменение на Регламент за
изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на
изменението на съдържанието на програмите
за развитие на селските райони, публичност
та на тези програми и коефициентите на
преобразуване в животински единици (ОВ,
L 115/33, 29 април 2016 г.).
Чл. 59. Областните информационни центрове съдействат за популяризиране на Подхода „ВОМР“.“
§ 36. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 3:
„3. Финансовата оценка на стратегии за
ВОМР с водещ фонд ЕЗФРСР е елемент от
техническата оценка в частта качество на
стратегията.“
Заключителни разпоредби
§ 37. В чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на условията, реда, механизма за
функциониране на Информационната система
за управление и наблюдение на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ИСУН) и за определяне на условията
и реда за провеждане на производства пред
управляващите органи посредством ИСУН,
приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 76 от 2016 г.),
се създава т. 18:
„18. Програма за развитие на селските
райони 2014 – 2020 – за операциите, финансирани чрез Подхода „ВОМР“.“
§ 38. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2820
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните
представителства на Република България
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат:
1. дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните
представителства на Република България;
2. задачите и ръководството на Службата
на военния аташе.
Чл. 2. (1) Към задграничните представителства на Република България може да се
създава Служба на военния аташе.
(2) Службата на военния аташе участва в
организирането и провеждането на военнодипломатическата дейност на Министерството
на отбраната в страната на акредитация.
Чл. 3. (1) Службата на военния аташе е
част от задграничното представителство на
Република България.
(2) Ръководителят и служителите на Службата на военния аташе са подчинени на ръководителя на задграничното представителство, който осъществява общ контрол върху
дейността им.
(3) Службата на военния аташе е автономна
по отношение на специфичната си дейност, води
самостоятелна документация и кореспонденция със служба „Военна информация“ (СВИ).
(4) Ръководителят на Службата на военния аташе предоставя на ръководителя на
задграничното представителство подробна
информация за възложените задачи, дадените
указания и дейността на Службата във връзка с
осъществяването на военнодипломатическата
дейност в страната на акредитация.
(5) Ръководителят на Службата на военния аташе по нареждане на ръководителя
на задграничното представителство спира
временно изпълнението на дадените от СВИ
указания във връзка с осъществяването на
военнодипломатическата дейност в страната
на акредитация, като незабавно информира
и координира последващите си действия с
директора на СВИ.
Чл. 4. Създаването, изграждането и закриването на Службата на военния аташе
се извършва от министъра на отбраната по
предложение на директора на СВИ и след
получаване на положително становище на
министъра на външните работи.
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Чл. 5. (1) Военнослужещите от Службата на
военния аташе се назначават и командироват
за изпълнението на съответните длъжности
от министъра на отбраната след съгласуване
с министъра на външните работи.
(2) Министърът на външните работи по предложение на министъра на отбраната определя
на военнослужещите от Службата на военния
аташе временен дипломатически ранг за срока
на задграничния им мандат при условията на
Закона за дипломатическата служба.
Чл. 6. Окончателното или предсрочното
прекратяване на дългосрочната командировка
на военнослужещите от Службата на военния
аташе се извършва от министъра на отбраната:
1. при изтичане срока на задграничната
командировка;
2. по негова преценка и целесъобразност;
3. по мотивирано искане на министъра на
външните работи.
Раздел II
Ръководство на Службата на военния аташе
Чл. 7. (1) Министърът на отбраната осъществява общо ръководство на дейността на
Службата на военния аташе.
(2) Структурата, отговаряща за международното сътрудничество в Министерството
на отбраната, чрез СВИ:
1. осъществява координацията на дейности
те и задачите на Службата на военния аташе
по въпросите на двустранното, многостранното и регионалното военно сътрудничество
в областта на отбраната;
2. предоставя на Службата на военния
аташе материали, касаещи двустранното,
многостранното и регионалното военно сътрудничество;
3. информира Службата на военния аташе
по въпроси на отбранителната политика на
страната, свързани с международното сътрудничество, членството в НАТО и в Евро
пейския съюз;
4. информира Службата на военния аташе за позиции по въпроси на двустранното,
многостранното и регионалното военно сътрудничество.
(3) Директорът на СВИ осъществява непосредствено ръководство на дейността на
Службата на военния аташе.
Чл. 8. Ръководителят на структурата в СВИ,
на която Службата на военния аташе е функционално подчинена, организира и отговаря за
планирането, поставянето и изпълнението на
задачите, контрола и материално-техническото и финансовото осигуряване на Службата.
Чл. 9. Ръководителят на Службата на военния аташе е най-старшият офицер в нея и:
1. ръководи, организира и контролира
изпълнението на задачите и планираните
мероприятия в съответствие с получените от
директора на СВИ указания;
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2. докладва по установения ред за хода на
изпълнението на задачите и за възникналите
проблеми и прави предложения за подобряване
на дейността на Службата на военния аташе;
3. информира СВИ и структурата, отговаряща за международното сътрудничество в
Министерството на отбраната, по въпроси,
касаещи двустранното, многостранното и
регионалното военно сътрудничество;
4. отговаря за законосъобразното разходване на финансовите средства, ползването и
поддържането на материалните ресурси на
Службата на военния аташе в съответствие с
действащите нормативни и административни
актове;
5. док ла д ва на д и рек т ора на СВИ за
у казани я, ак т ове и ли разпореж дани я на
други държавни и административни органи, включително и на длъжностни лица от
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, които засягат
дейността на Службата на военния аташе,
но не са съобразени с определения ред за
ръководство на нейната дейност;
6. изготвя годишен план за дейността на
Службата;
7. изготвя и други планове по указания
на директора на СВИ по основните направления и задачи от дейността на Службата на
военния аташе;
8. изготвя годишен отчет за дейността на
Службата;
9. съветва ръководителя на задграничното представителство по въпроси от военен
характер и го информира за дейностите по
двустранното военно сътрудничество и за
развитието на отношенията във военната и
военнополитическата област на приемащата
държава с международните организации, на
които Република България е член;
10. изпълнява и други задачи, възложени му
от ръководителя на задграничното представителство, за което уведомява СВИ и структурата,
отговаряща за международното сътрудничество в Министерството на отбраната.
Раздел III
Дейност на Службата на военния аташе
Чл. 10. (1) Службата на военния аташе
планира, организира и провежда дейността
си в съответствие с държавната политика в
сектора за сигурност и отбрана, външнополитическите приоритети на страната, заповедите
на министъра на отбраната и заповедите и
разпорежданията на директора на СВИ.
(2) Основните направления в дейността на
Службата на военния аташе са:
1. добиване на информация в съответствие
с националните приоритети и проблемите,
които Република България решава в областта
на сигурността и отбраната;
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2. изпълнение на задачи, свързани с ангажиментите на Република България към
НАТО и ЕС;
3. координиране на дейностите меж ду
Министерството на отбраната на Република
България и министерството на отбраната в
страната на акредитация по въпросите на военното и военнотехническото сътрудничество;
4. участие в подготовката за сключването
и изпълнението на двустранни договори, споразумения, протоколи и други международни
актове по военното сътрудничество с органи
и организации от страната на акредитация;
5. оказване на съдействие за реализирането
на подписани договори и споразумения във
военнотехническата област между Министерството на отбраната и съответните органи в
страната на акредитация;
6. осъществяване на контакти по указания на министъра на отбраната, ресорния
зам.-министър на отбраната и директора на
СВИ с представители на военнопромишления
комплекс в страната на акредитация;
7. участие в мероприятия, организирани
от министерството на отбраната на страната
на акредитация;
8. участие в организирането, осигуряването
и работата на военни делегации на ниво министър на отбраната, заместник-министър на
отбраната, постоянен секретар на отбраната,
началник на отбраната, заместник-началник
на отбраната, командващ на Съвместното
командване на силите и командир на вид
въоръжени сили;
9. участие в други делегации и работни
групи при възлагане от министъра на отбраната или от директора на СВИ;
10. оказване на съдействие по разпореждане
на директора на СВИ на военнослужещи и
цивилни служители от Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната при изпълнение на служебни задачи в
страната на акредитация;
11. укрепване авторитета на Република
България, Министерството на отбраната и
Въоръжените сили със средствата на дипломатическата дейност.
Чл. 11. В своята дейност Службата на военния аташе взаимодейства със:
1. ръководителя и служителите на задграничното представителство, към което е
Службата на военния аташе;
2. компетентните органи на Министерството на отбраната и щаба на отбраната/
генералния щаб в страната на акредитация;
3. представители на международни военни
или граждански органи и организации, чието
седалище е в страната на акредитация;
4. военнодипломатическия корпус и асоциацията на военните аташета в страната на
акредитация.
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Чл. 12. (1) Службата на военния аташе
организира и провежда протоколно-представителна дейност в съответствие с общоприетите
протоколни норми и правила.
(2) Годишният размер на финансовите средства за протоколно-представителна дейност
на Службата на военния аташе се определя от
директора на СВИ при отчитане спецификата
на страната на акредитация.
(3) Протоколно-представителната дейност
се осъществява въз основа на утвърден от
ръководителя по чл. 8 годишен план и след
негово писмено разрешение за разходване на
финансовите средства.
(4) Протоколно-представителни мероприятия извън планираните по ал. 3, изискващи
допълнителни финансови средства, могат да
се провеждат след разрешение на директора
на СВИ.
(5) Организирането на приеми по случай
празника на Българската армия и при сдаване
(приемане) на длъжността военен аташе/аташе
по отбраната се съгласува с посланика. Те
се провеждат след разрешение на директора
на СВИ.
Чл. 13. (1) Службата на военния аташе се
осигурява с финансови средства от бюджета
на СВИ.
(2) Средствата за издръжка на Службата
на военния аташе се утвърждават ежегодно от
директора на СВИ и се отчитат периодично
пред него.
Чл. 14. Службата на военния аташе планира, разходва и отчита отпуснатите финансови
средства по ред, определен с акт на министъра
на отбраната.
Заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 71б, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, приет с Постановление
№ 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм., бр. 63 от 2010 г.,
бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36, 54, 92 и 99 от
2012 г., бр. 48 от 2013 г., бр. 37 и 77 от 2014 г.,
бр. 40 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г. и бр. 8 от
2017 г.), и отменя Правилника за дейността
на военнослужещите и цивилните служители
в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република
България, издаден от министъра на отбраната
(ДВ, бр. 27 от 2013 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Стeфан Янев
2675
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИК

за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация
от органите на съдебната власт
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Електронни подписи, електронна идентификация и други удостоверителни услуги,
използвани от органите на съдебната власт
Чл. 1. С правилника се урежда вътрешният
ред за използването на електронен подпис и
електронна идентификация от органите на
съдебната власт.
Чл. 2. (1) При условията и по реда на правилника се издават, използват, подновяват
и прекратяват следните видове електронни
подписи от органите на съдебната власт:
1. квалифицирани електронни подписи,
които се използват при извършването на
удостоверителни изявления, при издаването на актове и при извършването на други
предвидени в закона процесуални действия в
електронна форма;
2. квалифицирани електронни подписи, които могат да се използват от лица, овластени
да изпращат извършените по т. 1 електронни
изявления за нуждите на изпращането;
3. усъвършенствани електронни подписи за
вътрешноорганизационни нужди за управлението на вътрешни процедури, при създаването
на които се прилагат удостоверителни услуги
чрез собствена инфраструктура на публичния
ключ и които могат да се използват за нуждите на възлагането, изпълнението и контрола
по изпълнението на възложените задачи в
органите на съдебната власт;
4. усъвършенствани електронни подписи,
предоставяни от доставчик на удостоверителни
услуги, за вътрешноорганизационни нужди за
управлението на вътрешни процедури, при
извършването на които се прилагат удостоверителни услуги, които могат да се използват
за нуждите на възлагането, изпълнението и
контрола по изпълнението на възложените
задачи в органите на съдебната власт;
5. усъвършенствани електронни подписи,
основани на квалифицирани удостоверения, за
вътрешноорганизационни нужди за управлението на вътрешни процедури, при извършването
на които се прилагат квалифицирани удостоверителни услуги, предоставяни от доставчик
на квалифицирани удостоверителни услуги,
които могат да се използват за нуждите на
възлагането, изпълнението и контрола по изпълнението на възложените задачи в органите
на съдебната власт.
(2) Електронните подписи по ал. 1, т. 1, 2
и 5 може да се създават от разстояние, при
което средата на създаване на електронен
подпис се управлява от доставчик на квали-
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фицирани удостоверителни услуги, от името
на органа на съдебната власт в качеството му
на титуляр на електронния подпис.
(3) При отчитане на вида и правния характер на подписваните с електронен подпис
електронни изявления може създаването на
съответни електронни подписи по ал. 1 да се
извършва в автоматичен режим.
Чл. 3. За осигуряване на защитени електронни комуникации при обмена на данни и
за идентифициране на сървърите, на които са
разположени интернет страниците и информационните системи, органите на съдебната
власт могат да използват квалифицирани
удостоверения за идентифициране на сървърите и квалифицирани удостоверения за
автентичност на интернет страници.
Чл. 4. (1) За осигуряване на защитени електронни комуникации при обмена на данни,
както и осигуряване на защита на предаваните
данни срещу загуба, кражба, повреда или непозволени изменения органите на съдебната
власт могат да използват квалифицирани
услуги за електронна препоръчана поща.
(2) В случаите по ал. 1 не се предвижда
използване на електронни подписи от вида
по чл. 2, ал. 1, т. 2.
Чл. 5. Електронната идентификация на
органите на съдебната власт се извършва
чрез средствата на електронните подписи по
чл. 2, ал. 1.
Раздел II
Извършване на електронни изявления от
органите на съдебната власт
Чл. 6. (1) Право да извършват електронни
изявления до трети лица от името на орган
на съдебната власт имат лицата, които са овластени по силата на закона или са надлежно
оправомощени за това и които притежават
ва ли дно удостоверение за к ва лифициран
електронен подпис по чл. 2, ал. 1, т. 1.
(2) Право да изпращат електронни изявления по ал. 1 от името на орган на съдебната
власт имат лицата, които са оправомощени
със заповед на ръководителя на органа на
съдебната власт и които притежават валидно
удостоверение за квалифициран електронен
подпис по чл. 2, ал. 1, т. 2.
Чл. 7. (1) Право да извършват електронни
изявления в рамките на администрацията на
орган на съдебната власт или между администрациите на отделни органи на съдебната
власт за вътрешноорганизационни нужди имат
лицата, които притежават валидно удостоверение за електронен подпис, включително
и такова, издадено в рамките на вътрешна
инфраструктура на публичния ключ.
(2) При осъществяването на обмен на
информация с други държавни органи право
да извършват електронни изявления от името на орган на съдебната власт имат лицата,
които притежават валидно удостоверение за
квалифициран електронен подпис.
Чл. 8. При извършването на удостоверителни изявления, издаването на актове и при
извършването на други предвидени в закона
процесуални действия в електронна форма,
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в рамките на правосъдната, правораздавателната или правоохранителната си дейност,
съдиите, държавните съдебни изпълнители,
прокурорите и следователите използват квалифицирани електронни подписи.
Раздел III
Организация, ръководство и контрол
Чл. 9. (1) Организацията и ръководството
по изпълнението на правилника в органите
на съдебната власт се осъществяват от административните ръководители или от оправомощени от тях лица.
(2) Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от пленума на Висшия
съдебен съвет.
Г л а в а

в т о р а

ИЗДАВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
Раздел I
Избор на доставчик на удостоверителни услуги
Чл. 10. (1) Удостоверенията за електронните подписи по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 се
издават от доставчици на удостоверителни
услуги въз основа на договори за обществени
поръчки, сключени след проведен избор на
изпълнител по приложимия ред по Закона за
обществените поръчки.
(2) В случаите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 5
доставчик на удостоверителната услуга може
да бъде само лице, на което е предоставен
квалифициран статут и което е вписано в
съответен доверителен списък по реда на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и/или по
реда на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО.
Чл. 11. Удостоверителните услуги по чл. 3
и 4 се предоставят от доставчици на удостоверителни услуги, на които е предоставен
квалифициран статут и които са вписани
в съответен доверителен списък по реда на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и/или по
реда на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО, въз основа на договори за обществени поръчки, сключени след
проведен избор на изпълнител по приложимия
ред по Закона за обществените поръчки.
Чл. 12. (1) Предметът на договорите може
да обхваща предоставянето на удостоверителни
услуги за нуждите на един или няколко органа на съдебната власт или едновременно за
нуждите на всички органи на съдебната власт.
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(2) Обхватът на договорите се определя с
мотивирано решение на пленума на Висшия
съдебен съвет.
Чл. 13. Изборът на доставчик на удостоверителни услуги се извършва въз основа
на технически спецификации, одобрени от
пленума на Висшия съдебен съвет.
Раздел II
Издаване на удостоверения за електронен
подпис
Чл. 14. (1) Квалифицираните електронни
подписи и усъвършенстваните електронни
подписи, основани на квалифицирани удостоверения, се издават със срок на валидност
на удостоверенията не по-продължителен от
една година считано от датата на издаването.
(2) Удостоверенията на електронните подписи по чл. 2, ал. 1 задължително съдържат
атрибути, установяващи съответния орган на
съдебната власт като титуляр на подписваните
с тях електронни изявления, качеството на
автора, както и ограниченията на действието на подписа по отношение на целите и/
или на стойността на сделките, ако такива
са предвидени.
(3) При издаването на удостоверения на
електронни подписи по чл. 2, ал. 1 не се допуска използването на псевдоним на автора
на електронния подпис.
Чл. 15. (1) За издаването на удостоверение
за електронен подпис по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 4
и 5 съдебните служители подават искане по
образец съгласно приложението до ръководителя на органа на съдебната власт. Когато
в органа на съдебната власт има съдебен
служител, отговарящ за информационното
обслужване и информационните технологии,
искането се подава чрез него.
(2) След одобрение от ръководителя на
органа на съдебната власт искането се комплектува с документите, необходими за издаване на удостоверение за електронен подпис,
изисквани от доставчика на удостоверителни
услуги и заедно с приложенията към него се
изпраща за изпълнение на доставчика на удостоверителни услуги, съответно доставчика на
квалифицирани удостоверителни услуги, съобразно условията на договора по чл. 10, ал. 1.
(3) В случаите, когато се иска издаване
на удостоверение за електронен подпис по
чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 на съдебни служители,
към искането по ал. 1 се прилага и актът за
оправомощаването им съгласно чл. 6, ал. 1 и 2.
(4) Въз основа на получените искания се
изготвя обобщена справка за общия брой и
вид на удостоверенията.
Чл. 16. (1) Издаването на удостоверения
за електронен подпис по чл. 2, ал. 1, т. 3 на
съдебните служители се извършва въз основа на подадено искане по образец съгласно
приложението до ръководителя на органа на
съдебната власт, в което се посочва желаният
брой удостоверения.
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(2) Към искането по ал. 1 се прилага списък на всички съдебни служители, на които
следва да се издаде удостоверение.
Чл. 17. (1) Издаването на удостоверения за
квалифицирани електронни подписи на съдии,
държавни съдебни изпълнители, прокурори
и следователи се извършва въз основа на
заповед на ръководителя на съдебния орган
или оправомощено от него лице.
(2) Заповедта по ал. 1 се представя на доставчика на квалифицирани удостоверителни
услуги ведно с другите изискуеми от него
документи.
Чл. 18. По изключение по реда на правилника могат да се издават удостоверения за
електронни подписи на физически лица, наети
по граждански договор и оправомощени да
извършват или изпращат електронни изявления
от името на органа на съдебната власт. В тези
случаи се прилагат разпоредбите на чл. 15.
Чл. 19. (1) Приемането и предаването на
издадените удостоверения по чл. 15, 16 и 18 се
извършват съобразно условията на договора
по ред, гарантиращ запазване на тайната на
данните за създаване на електронния подпис
и начина на идентифициране на автора.
(2) В случаите по чл. 2, ал. 2 приемането и
предаването на информацията, свързана с издадените удостоверения, се извършват съобразно
политиките на доставчика на удостоверителни
услуги, специфичните процедури за сигурност,
при ред и условия, гарантиращи надеждността
на средата на създаване на електронния подпис
и използването є единствено под контрола на
автора на електронния подпис.
Чл. 20. (1) В органа на съдебната власт се
води и поддържа електронен регистър на издадените удостоверения за електронен подпис,
съдържащ най-малко следната информация:
1. наименованието и адреса на доставчика
на удостоверителни услуги, съответно доставчика на квалифицирани удостоверителни
услуги;
2. уникален идентификационен код на
удостоверенията;
3. имена и длъжност на титуляря;
4. акт на административния ръководител
за оправомощаване;
5. обем на представителната власт по
отношение на правото да се извършват или
изпращат електронни изявления от името на
органа на съдебната власт; ограничения на
действието на подписа по отношение на целите
и/или на стойността на сделките;
6. наименование на звено;
7. дата на издаване на удостоверенията и
период на валидност;
8. публичен ключ, съответстващ на държания от автора частен ключ за създаване
на електронния подпис;
9. статус на издадените удостоверения.
(2) В регистъра се отразява всяка промяна
във водените данни въз основа на информация,
получена от доставчика на удостоверителни
услуги или от организацията или звеното,
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поддържаща вътрешната инфраструктура на
публичния ключ за издадени, продължени
или прекратени удостоверения.
Чл. 21. Достъп до регистъра имат административният ръководител на органа на съдебната власт, определените с негова заповед
заместници и съдебни служители.
Раздел III
Използване и подновяване на удостоверения
за електронен подпис
Чл. 22. (1) Използването на електронни
подписи се извършва в съответствие с приложимия процесуален закон, Закона за съдебната власт, Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги, подзаконовите нормативни актове по прилагането
им и вътрешните правила и актове на органа
на съдебната власт.
(2) Овластено лице има право да прави
електронни изявления от името на органа на
съдебната власт само в рамките на правомощията му, произтичащи от ранга, длъжността
или оправомощаването му.
Чл. 23. (1) Лице, имащо право да подписва
с електронен подпис по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4,
не може да разкрива данните, предоставящи
правата за достъп до данните за създаване на
електронния подпис и начина на идентифициране на автора, когато те се съхраняват на
информационна система, която се използва
и от други лица.
(2) Лице, имащо право да подписва с
електронен подпис по чл. 2, ал. 1, не може
да предоставя на други лица устройството за
сигурно създаване на подписа, върху което е
записан частният ключ за създаване на подписи (смарт карта, USB токен и др.).
(3) Лице, което има право на електронен
подпис по чл. 2, ал. 1, не може при никакви
обстоятелства да прави достояние на други
лица правата за достъп до данните за създаване на електронния подпис и начина на
идентифициране на автора.
(4) Разпоредбите на ал. 1 – 3 се прилагат за
целия срок на валидност на удостоверението
за електронен подпис.
Чл. 24. (1) В случаите, в които се използват
информационни системи, които позволяват
автоматично подписване на електронни документи, и в случаите на автоматично генериране на изявления от страна на органите на
съдебната власт автоматичното подписване
се извършва чрез използване на механизъм
за сигурно създаване на електронен подпис, с
минимални изисквания за сигурност, определени с решение на пленума на Висшия съдебен
съвет, съгласно Общите критерии за оценка
за сигурност на информационни технологии
(Common Criteria for Information Technology
Security Evaluation), приети от Международната стандартизираща организация (ISO) в
международен стандарт ISO/IEC 15408:2009.
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(2) А втоматичното подписване се осъществява от името на лице по чл. 6 – 8 за
изявленията, извършвани и изпращани от
името на органа на съдебната власт.
Чл. 25. (1) Ръководителите на органите
на съдебната власт възлагат на служител с
необходимата квалификация да отговаря за
поддръжката на програмно-техническите средства, осигуряващи автоматичното подписване.
(2) Настройването, инсталирането на частни ключове и удостоверения за електронни
подписи, привеж дането в експлоатация и
преустановяването на програмно-техническите
средства за автоматично подписване се документира надлежно и се извършва от съдебния
служител, отговарящ за информационното
обслужване и информационните технологии.
Чл. 26. (1) Подновяването на издадените
удостоверения за електронен подпис по чл. 2,
ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 се извършва по реда, приложим за издаването им, и съгласно условията
на договора по чл. 10, ал. 1.
(2) Подновяването на удостоверения по
чл. 2, ал. 1, т. 3 се извършва по реда на чл. 15.
(3) Подновяването на удостоверени ята
на електронните подписи по чл. 2, ал. 1 се
извършва в подходящ срок преди изтичането
на срока им на валидност.
Чл. 27. (1) Когато ключът или сигурността
при използването на електронния подпис са
компрометирани, удостоверението се прекратява по реда на раздел IV.
(2) В случаите по ал. 1 се прави отбелязване в регистъра по чл. 20, ал. 1.
Раздел IV
Прекратяване на удостоверения за електронен подпис
Чл. 28. (1) Удостоверение за електронен
подпис се прекратява в следните случаи:
1. при изтичане срока на валидност на
удостоверението освен в случаите, когато то
е подновено по реда на раздел III;
2. при прекратяване на правоотношението
с лицето, посочено като негов автор, както и
при оттегляне на представителната власт на
оправомощено лице;
3. при загуба, кражба, повреждане или унищожаване на частния ключ и/или на носителя,
върху който е записан; в този случай лицето
е длъжно незабавно да уведоми съдебния
служител, отговарящ за информационното
обслужване и информационните технологии,
и доставчика на удостоверителни услуги за
прекратяването му;
4. при смърт или поставяне под запрещение на автора;
5. при промяна на личните или служебните
данни на лицето, имащи отношение към идентификацията, овластяването или служебното
му положение;
6. при направено писмено искане от страна
на органа на съдебната власт до доставчика
на квалифицирани удостоверителни услуги;
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7. при съмнение за компрометиране на
частния ключ;
8. при установяване, че удостоверението е
издадено въз основа на неверни данни.
(2) Лицата, за които е отпаднало основанието за ползване на удостоверение за електронен
подпис, са длъжни, когато е приложимо, да
предадат незабавно носителя, върху който е
записан частният ключ, на определен от административния ръководител съдебен служител,
отговарящ за информационното обслужване и
информационните технологии, заедно с дан
ните за осигуряване на правата за достъп до
данните за създаване на електронния подпис и
начина на идентифициране на автора, когато
с удостоверения публичен ключ са създавани
криптирани съобщения към лицето, за което е отпаднало основанието за ползване на
удостоверението. В тези случаи се прилагат
разпоредбите на чл. 27, ал. 2.
(3) При прекратяване на правоотношението
носителят на частния ключ се предава, което
се удостоверява с с приемно-предавателен
протокол.
Чл. 29. (1) Ръководителят на органа на
съдебната власт се уведомява незабавно от
съдебния служител, отговарящ за информационното обслужване и информационните
технологии, за настъпили промени в данните,
подлежащи на вписване в електронния регистър по чл. 20, ал. 1, и за обстоятелствата
по чл. 28, ал. 1.
(2) Доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги се уведомява незабавно
за наличието на основание за прекратяване
на действието на издаденото удостоверение за
квалифициран електронен подпис. Съобщаването се извършва съобразно процедурите,
установени с договора.
Чл. 30. (1) Прекратяването на удостоверения
за електронен подпис по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 4
и 5 се извършва при спазване изискванията на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, реда и условията
на договора по чл. 10, ал. 1 и политиките на
доставчика на удостоверителни услуги.
(2) Прекратяването на удостоверения за електронен подпис по чл. 2, ал. 1, т. 3 се извършва
незабавно от ръководителя на административното звено, отговарящо за информационното
обслужване и информационните технологии,
при настъпване на основанието за това.
Раздел V
Съхраняване на частните ключове и уведомяване
Чл. 31. (1) Лицата, на които са издадени удостоверения за електронен подпис, са
длъжни да пазят и да не разкриват данните,
осигуряващи достъп до частния ключ, данните,
предоставящи правата за достъп до данните
за създаване на електронния подпис, и начина на идентифициране на автора, да опазват
от повреждане или унищожаване носителя,
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на който е записан частният ключ, и да не
допускат други лица да правят изявления при
използване на техния електронен подпис.
(2) Лице, което ползва електронен подпис,
няма право да настройва информационната
система, използвана за подписване на електронни изявления, с цел запаметяване на дан
ните, осигуряващи достъп до частния ключ,
данните, предоставящи правата за достъп до
данните за създаване на електронния подпис
и начина на идентифициране на автора.
(3) Всеки, който има съмнение, че неговият или частният ключ на друг служител,
магистрат или лице, наето по граждански
договор, е компрометиран, е длъжен незабавно да съобщи това на лицето, отговарящо за
информационното обслужване и информационните технологии.
Г л а в а

т р е т а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 32. (1) Органите на съдебната власт оповестяват публично на интернет страниците си и
предоставят достъп до програмно-техническите
средства и информацията за тяхното използване, необходими на адресатите за извършване
на проверка на електронните подписи.
(2) В случаите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5
оповестяването и предоставянето на достъп по
ал. 1 може да се осъществи чрез предоставяне
на интернет адрес от интернет страницата
на доставчика на удостоверителни услуги,
осигуряващ пряк достъп до програмно-техническите средства, необходими за извършване
на проверка на електронните подписи, заедно
с информацията за тяхното използване.
Чл. 33. Програмно-техническите средства
по чл. 32 трябва да позволяват прилагането
на сигурен механизъм за проверка на подписите по чл. 2, ал. 1 и придружаващите ги
удостоверения, който гарантира, че:
1. данните за проверка на електронния
подпис съответстват на данните, визуализирани пред лицето, извършващо проверката;
2. подписът е надлежно проверен и резултатите от тази проверка са визуализирани пред
лицето, извършващо проверката;
3. съдържанието на подписаното изявление
може да бъде надлежно установено;
4. авторството и валидността на удостоверението за електронен подпис към момента
на проверката са надлежно проверени;
5. резултатите от проверката и идентичността на автора са правилно възпроизведени;
6. всички промени, свързани със сигурност
та, могат да бъдат установени.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги“ е доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги по смисъла
на чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
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Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.
2. „Доставчик на удостоверителни услуги“ е
доставчик на удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 19 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.
3. „Инфраструктура на публичния ключ“ е
цялостната архитектура, организация, техники,
практики и процедури, които подпомагат чрез
използването на удостоверения за електронен
подпис приложението на криптография, основана на асиметрична криптосистема за целите
на сигурния обмен на информация в различни
преносни среди и използвана за установяване
на авторството, идентифициране на автора
и осигуряване интегритета на подписано с
електронен подпис електронно изявление.
4. „Квалифициран електронен подпис“ е
квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 3, параграф 12 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.
5. „Усъвършенстван електронен подпис“ е
усъвършенстван електронен подпис по смисъла на чл. 3, параграф 11 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.
6. „Усъвършенстван електронен подпис,
основан на квалифицирано удостоверение“
е усъвършенстван електронен подпис, който
се основава на квалифицирано удостоверение
за електронни подписи, но не е създаден от
устройство за създаване на квалифициран
електронен подпис.
7. „Квалифицирано удостоверение за идентифициране на сървъри“ е квалифициран
електронен печат по смисъла на чл. 3, параграф 27 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО, който се използва
за удостоверяване на автентичността на циф
ровите активи на органа на съдебната власт,
като софтуерен код или сървъри.
8. „Квалифицирано удостоверение за автентичност на интернет страница“ е квалифицирано удостоверение за автентичност
на интернет страница по смисъла на чл. 3,
параграф 39 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
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2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО.
9. „Квалифицирана услуга за електронна
препоръчана поща“ е квалифицирана услуга
за електронна препоръчана поща по смисъла на чл. 3, параграф 37 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този правилник е приет от пленума на
Висшия съдебен съвет на основание чл. 360к
от Закона за съдебната власт с решение по
т. 39 от протокол № 10 от 16.03.2017 г.
§ 3. Пленумът на Висшия съдебен съвет
приема решението по чл. 12, ал. 2 в шестмесечен срок от влизането в сила на настоящия
правилник.
§ 4. Пленумът на Висшия съдебен съвет
приема решението по чл. 24, ал. 1 заедно с
одобряването на техническите спецификации
за информационната система по реда на глава
втора, раздел I.
§ 5. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Представляващ ВСС:
Димитър Узунов
Приложение
към чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 1
ДО ..............................................................
(посочване на ръководителя на органа на
съдебната власт)
РЪКОВОДИТЕЛ НА ..............................
(посочване на органа на съдебната власт)
ЧРЕЗ ..........................................................
(посочване на съдебния служител, отговарящ за информационното обслужване и
информационните технологии)
Уважаеми/а господин/госпожо .......................... ,
Във връзка с ..........................................................
..................................................................................
(описание на възникналата необходимост от ползване
на електронен подпис)
моля да бъдат издадени/подновени на...........бр.
удостоверения за електронен подпис от вида ....... .
Необходимо е да ми бъдат предоставени и ....
................................................................. бр. четци.
Приложения:
1.
2.
3.
ПОДПИС И ИМЕНА:
(.................../подпис)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата
производствена практика при производство на
ветеринарномедицински продукти и активни
субстанции (обн., ДВ, бр. 49 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 6 и 85 от 2010 г., бр. 66 от 2011 г.
и бр. 91 от 2014 г.)
§ 1. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 53 думите „Активна фармацевтична
субстанция, използвана като изходна суровина“
се заменят с „Изходен материал за активна
фармацевтична субстанция“.
2. Създават се т. 125 – 144:
„125. „Подход на групиране“ е научен подход
за валидиране, основан на риска, при който се
използват само партиди, притежаващи крайните предварително определени и обосновани
характеристики, напр. концентрация, размер
на партидата и/или размер на опаковката.
Самата разработка предполага, че валидирането на партиди с крайни характеристики е
представително и за валидирането на такива
от междинните нива. Когато се валидира
диапазонът на концентрациите, този подход
е приложим, ако концентрациите са еднакви
или много близки по състав, напр. таблетки
с различни компресирани тегла, получени
от сходен гранулат, или капсули с различен
размер, напълнени с един и същ основен
материал. Подход на групиране може да се
прилага за различни размери на опаковката
или за различни количествени съдържания в
една и съща система за опаковане.
126. „Проверка на почистването“ е събиране
на доказателства чрез химичен анализ след
всяка партида/серия, показващи, че остатъците
от предишния продукт или почистващите препарати са намалени под научно определеното
максимално допустимо ниво на пренасяне.
127. „Съпътстващо валидиране“ е валидиране при извънредни обстоятелства, обосновано от значителната полза за пациента, при
което протоколът за валидиране се изпълнява
едновременно с пускането на валидационните
партиди на пазара.
128. „Текущ контрол на процеса“ е алтернативен подход за валидиране на технологичните
процеси, при който по време на производствения процес непрекъснато се осъществяват
наблюдение и оценка.
129. „Стратегия за контрол“ е планиран
набор от контролни дейности, основани на съвременните разбирания за продукта и процеса,
който гарантира ефективността на процесите и
качеството на продукта. Контролните дейности
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могат да включват параметри и характеристики,
свързани с лекарствени вещества, продуктови
материали и компоненти, условия за работа
на съоръжения и оборудване, контроли в
рамките на процеса, спецификации на краен
продукт и свързаните с тях методи и честота
на мониторинг и контрол.
130. „Критичен парамет ър на процеса
(КПП)“ е параметър на процеса, чиято променливост влияе върху критична качествена
характеристика и следователно трябва да се
наблюдава или контролира, за да се гарантира,
че процесът води до желаното качество.
131. „Критична качествена характеристика
(ККХ)“ е физично, химично, биологично или
микробиологично свойство или характеристика, които следва да бъдат в рамките на одобрени граници, обхват или разпределение, за да
се гарантира желаното качество на продукта.
132. „Пространствен дизайн“ е многомерната
комбинация и взаимодействие на входните променливи, напр. материални характеристики, и
параметрите на процеса, за които е доказано, че
гарантират качеството. Работата в рамките на
пространствения дизайн не се счита за промяна.
Излизането от пространствения дизайн се счита
за промяна и по правило изисква допълнително регулаторно одобрение. Пространственият
дизайн се предлага от заявителя и е обект на
регулаторна оценка и одобрение.
133. „Управление на знанията“ е систематичен подход за придобиване, анализиране, съхраняване и разпространяване на информация.
134. „Жизнен цикъл“ са всички етапи от
съществуването на даден продукт, оборудване
или съоръжение от първоначалното му разработване или използване до прекратяване на
употребата.
135. „Текущ контрол на процеса“ е документирано доказателство, че процесът остава под
контрол по време на търговското производство.
136. „Операционна квалификация (ОК)“ е
документирана проверка, че съоръженията,
системите и оборудването, монтирани или
модифицирани, функционират нормално в
целия очакван функционален диапазон.
137. „Реализиране на продукт“ е постигане
на продукт с качествени характеристики, които
отговарят на потребностите на пациентите,
здравните специалисти, регулаторните органи
и изискванията на клиента.
138. „Заложено в проекта качество“ е систематичен подход, който започва с предварително
определени цели и подчертава разбирането за
продуктите и процесите, както и контрола на
процесите, базиран на сериозни научни изследвания и управление на риска за качеството.
139. „Симулирани вещества“ са материали,
които се доближават до физичните и когато е
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възможно, до химичните характеристики на
продукта (напр. вискозитет, размер на частиците, рН и др.), който е обект на валидиране.
140. „Статус на контрол“ е състояние, при
което набор от контролни дейности постоянно
гарантира приемливо протичане на процеса и
качество на продукта.
141. „Традиционен подход“ е подход в разработването на продукта, при който са зададени стойности и функционални граници на
технологичните параметри, за да се гарантира
възпроизводимост.
142. „Спецификация на изискванията на
потребителя (СИП)“ е набор от изисквания на
потребителя и инженерните изисквания, необходими и достатъчни за създаване на изпълним
проект, който отговаря на предназначението
на системата.
143. „Сертифициране на партида краен
продукт“ е сертифициране в дневник или
еквивалентен документ от квалифицираното
лице и гарантиране на качеството на партидата
преди нейното освобождаването за продажба
или дистрибуция.
144. „Потвърждение“ („потвърждавам“ и
„потвърден“ имат еквивалентни значения) е
подписана декларация от квалифицираното
лице, че процесът или изпитването са проведени
в съответствие с ДПП и съответния лиценз
за употреба, спецификация на продукта и/или
техническо споразумение според случая, както
е договорено в писмена форма с квалифицираното лице, което отговаря за сертифицирането на партидата на крайния продукт преди
освобождаването. Квалифицираното лице,
което потвърждава, поема отговорността за
потвърдените от него дейности.“
§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В глава първа „Основни изисквания при
производството на ветеринарномедицински
продукти“:
а) в раздел III „Помещения и оборудване“
т. 2.1 се изменя така:
„2.1. Кръстосаното замърсяване на всички
продукти трябва да се предотврати посредством
правилно проектиране и функциониране на
производствените съоръжения. Мерките за
предотвратяване на кръстосано замърсяване
трябва да са пропорционални на рисковете. За
оценка и контрол на рисковете трябва да се
прилагат принципите на управление на риска
за качеството. В зависимост от степента на
риска производството и/или опаковането може
да се наложи да се извършват в обособени
помещения и с посветено оборудване с оглед
контролиране на риска, произтичащ от някои
ВМП. Обособените помещения са необходими
за производство, когато даден ВМП представлява риск поради следните причини:
2.1.1. Рискът не може да бъде контролиран
посредством оперативни и/или технически
мерки.
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2.1.2. Научните данни от токсикологичната
оценка не позволяват рискът да бъде контролиран (напр. алергенен потенциал на някои
материали, водещи до свръхчувствителност,
като бета-лактамни антибиотици).
2.1.3. Съответните допустими стойности
от остатъчни количества в резултат на токсикологичната оценка не могат да бъдат добре
определени посредством валидиран аналитичен метод.“;
б) в раздел V „Производство“ се правят
следните изменения и допълнения:
ба) точка 1.17 се отменя;
бб) точка 2.1 се изменя така:
„2.1. Производството на нелекарствени
продукти трябва да се избягва в зони и с оборудване, предназначено за производството на
лекарствени продукти, но когато е обосновано, това може да се разреши при положение,
че се прилагат мерки за предотвратяване на
кръстосано замърсяване, както е посочено в
раздел III. Производството и/или съхранението на промишлени отрови, като пестициди
(с изключение на тези, които се използват за
производството на лекарствени продукти) и
хербициди, не трябва да се разрешава в зони,
използвани за производство и/или съхранение
на ВМП.“;
бв) точка 2.2 се изменя така:
„2.2. Не трябва да се допуска замърсяване на изходен материал или продукт с друг
материал или продукт. Трябва да се оцени
рискът от случайно кръстосано замърсяване
в резултат на неконтролирана поява на прах,
газове, изпарения, аерозоли, генетични материали или организми от активни субстанции,
други изходни суровини и продукти в процес
на производство, от остатъци по оборудването или дрехите на операторите. Степента на
риска варира от естеството на замърсителя и
продукта, който е замърсен. Продукти, при
които кръстосаното замърсяване е най-критично, са такива, които се прилагат инжективно
и които се приемат в продължение на дълъг
период. Въпреки това при всички продукти
замърсяването излага на риск безопасността
на пациентите в зависимост от естеството и
степента на замърсяването.“;
бг) създава се нова т. 2.3:
„2.3. Кръстосаното замърсяване може да се
предотврати чрез мерките за проектиране на
помещенията и оборудването, описани в раздел
III. Това трябва да бъде подкрепено от начина,
по който е проектиран и разработен самият
процес, както и от прилагането на адекватни
технически или организационни мерки, включително ефективни и възпроизводими процеси
на почистване, с цел контролиране на риска
от кръстосано замърсяване.“;
бд) създават се т. 2.4 и 2.5:
„2.4. За оценяване и контрол на рисковете
от кръстосаното замърсяване на произвежданите продукти трябва да се прилага процес на
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управление на риска, който включва оценка
на активността и токсикологична оценка.
Тези оценки се извършват съгласно „Насоки
за определяне на здравно обосновани експозиционни граници, които се прилагат при
идентификацията на риска при производството на различни лекарствени продукти в
споделени съоръжения“, публикувани в том 4,
част III – документи, свързани с ДПП, от европейското законодателство за фармацевтични
продукти (Eudralex). Под внимание трябва да се
вземат също и фактори, като проектирането и
използването на съоръженията/оборудването,
потокът на персонала и материалите, микробиологичният контрол, физико-химичните
характеристики на активните субстанции,
характеристиките на процеса, процесите на
почистване и аналитичните възможности,
съотносими с установените граници, както
са определени при изпитванията на продукта.
Резултатите от процеса на управление на риска за качеството трябва да бъдат основа при
определянето на необходимостта и степента,
до която помещенията и оборудването се
посвещават за определен продукт или група
продукти. Това може да включва посвещаване
на отделни части от оборудването, които са
в контакт с продукта, или посвещаване на
цялото производствено съоръжение. Когато
е обосновано, се приема производствените
дейности да могат да бъдат обособени в ограничени самостоятелни зони за производство
в рамките на цялото съоръжение, в което се
произвеждат различни продукти.
2.5. Резултатите от процеса на управление
на риска за качеството служат за основа при
определяне на обхвата на техническите и организационните мерки, необходими за контрол
на риска от кръстосано замърсяване. Това
включва, но не се ограничава само до:
2.5.1. Технически мерки:
2.5.1.1. Обособени производствени съоръжения (помещения и оборудване).
2.5.1.2. Самостоятелни производствени
зони с отделно производствено оборудване и
отделна система за отопление, вентилация и
климатизация (HVAC). Може да се наложи и
изолиране на определени съоръжения от тези,
които се използват в други зони.
2.5.1.3. Планирането на производствения
процес и проектирането на помещенията и
оборудването да са такива, че да се сведат
до минимум възможностите за кръстосано
замърсяване по време на работа, поддръжка
и почистване.
2.5.1.4. Използване на „затворени системи“
за обработка и пренос на материали/продукти
между оборудването.
2.5.1.5. Използване на физически прегради,
включително изолатори, като ограничаващи
замърсяването мерки.
2.5.1.6. Контролирано отстран яване на
прах в близост до източника на замърсяване,
например чрез локално изсмукване.
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2.5.1.7. Посвещаване само за определен
продукт (група продукти) на оборудване, компоненти от оборудване, които са в контакт с
продукта, или компоненти, които са трудни
за почистване (напр. филтри), както и на инструменти за поддръжка.
2.5.1.8. Използване на технологии за еднократна употреба;
2.5.1.9. Използване на оборудване, което е
проектирано да се почиства по-лесно.
2.5.1.10. Подходящо използване на въздушни
шлюзове и диференциално налягане за предот
вратяване на замърсяване по въздушен път в
обособена зона.
2.5.1.11. Минимизиране на риска от замърсяване поради рециркулация или повторно
навлизане на непречистен или недостатъчно
пречистен въздух.
2.5.1.12. Използване на системи с доказана
ефективност за автоматично почистване на
място.
2.5.1.13. Обособяване на отделни зони за
измиване, сушене и съхранение на оборудването в общите миялни помещения.
2.5.2. Организационни мерки:
2.5.2.1. Посвещаване на цялото производствено съоръжение или на отделно оборудване
за производство на кампаниен принцип (разделяне във времето) с последващо валидирано
почистване.
2.5.2.2. Съхранение на специфичното предпазно облекло в самите зони, където се обработват продукти с висок риск от кръстосано
замърсяване.
2.5.2.3. Проверката на степента на почистването след всяко кампанийно производство
следва да се използва за потвърждаване на
ефективността на подхода за управление на
риска за качеството при продукти, за които
се счита, че са високорискови.
2.5.2.4. В зависимост от риска от замърсяване да се извършва проверка на чистотата на
повърхности, които не са в контакт с продукта,
както и мониторинг на въздуха в производствената зона и/или прилежащите зони с оглед
демонстриране на ефективността на мерките
за контрол срещу въздушно замърсяване или
замърсяване вследствие на механичен пренос.
2.5.2.5. Специфични мерки за боравене с
отпадъци, замърсена вода от миенето и замърсено облекло.
2.5.2.6. Описване на разпиляване, инциденти
или отклонения от процедурите.
2.5.2.7. Самите методи за почистване на
помещения и оборудване да не водят до риск
от кръстосано замърсяване.
2.5.2.8. Водене на подробни записи на процесите по почистването за гарантиране изпълнение на почистването съобразно утвърдените
процедури, както и поставяне на обозначения
за хигиенния статус на оборудването и производствените зони.
2.5.2.9. Използване на общите помещения
за миене на кампаниен принцип.
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2.5.2.10. Надзор върху поведението на служителите по време на работа за гарантиране
ефективността на обучението и съответствието
с изискванията за контрол съгласно утвърдените процедури.“;
бе) досегашната т. 2.3 става т. 2.6;
бж) точки 4.1 – 4.3 се изменят така:
„4.1. Изборът, квалификацията, одобрението
и поддържането на доставчиците на изходни
материали, както и закупуването и приемането
им трябва да бъдат документирани като част
от системата по качество. Нивото на надзор
трябва да бъде пропорционално на рисковете
за отделните материали, като се вземат предвид произходът им, производственият процес,
сложността на веригата на доставка и крайното
включване на материала във ВМП. Трябва
да се поддържа съответната документация,
доказваща одобрението на всеки доставчик/
материал. Персоналът, участващ в тези дейности, трябва да притежава актуални познания за доставчиците, веригата на доставка
и съответните рискове. Когато е възможно,
изходните материали трябва да се закупуват
директно от производителя им.
4.2. Изискванията за качество, заложени
от производителя за изходните материали,
трябва да бъдат обсъдени и съгласувани с
доставчиците. Съответните аспекти на производството на изходните материали, както
и изискванията за контролните изпитвания,
боравенето, етикетирането, опаковането и
разпространението им, жалбите и процедурите за тяхното неодобряване и изтеглянето
им от пазара трябва да бъдат документирани
под формата на официално споразумение или
спецификация по отношение на качеството.
4.3. За одобряване и поддръжане на доставчиците на активни субстанции и помощни
вещества се изисква следното:
4.3.1. Активни субстанции:
Трябва да има проследимост на веригата на
доставка, както и да се извършва официална
оценка и периодична проверка на свързаните
рискове по отношение на веригата от изходните материали за производство на активни
субстанции до крайните ВМП. Предприемат
се мерки за намаляване на рисковете за качеството на активните субстанции.
Записите за веригата на доставка и за
проследяването на всяка активна субстанция
(включително изходните материали за производство на активни субстанции) трябва да бъдат
налични и съхранявани от производителите/
вносителите на ВМП.
На производителите и дистрибуторите на
активни субстанции трябва да се провеждат
одити за потвърждение, че отговарят на изискванията на съответните добри производствени и
добри дистрибуторски практики. Притежателят
на лиценз за производство на ВМП може да
провери това съответствие или самостоятелно,
или посредством орган, действащ от негово
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име съгласно сключен договор. Притежателят
на лиценз за производство на ВМП определя
необходимостта от извършване на такива одити
на базата на оценка на риска.
Одитите трябва да са с подходяща продължителност и обхват, за да се гарантира, че е
направена пълна и ясна оценка на добрите
производствени практики, като особено внимание се обръща на потенциалното кръстосано
замърсяване от други налични материали в
обекта. Докладът трябва да отразява в пълна
степен извършеното и констатираното по време на одита, като всички установени несъответствия трябва да са ясно идентифицирани.
Всички необходими корективни и превантивни
мерки трябва да бъдат приложени.
Следващи одити се извършват през интервали, определени в процеса на управление
на риска за качеството с цел да се гарантира
поддържането на стандартите и използването
на одобрена верига на доставки.
4.3.2. Помощни вещества:
Помощните вещества и техните доставки
трябва да се контролират по подходящ начин
на базата на резултатите от управлението на
риска за качеството.
4.3.3. При всяка доставка на изходен материал контейнерите трябва да се проверяват за цялост на опаковката, а когато се
налага – включително и за печат, както и за
съответствието между заявката за доставка,
доставените количества и съответствието на
етикетите на доставчика и одобрения производител с информацията за доставчика, налична
при производителя на ВМП. Проверките при
получаване на всяка доставка трябва да се
документират.“;
бз) създават се т. 4.12 и 4.13:
„4.12. Производителите на ВМП носят
отговорност за извършване на изпитвания
на изходните материали съгласно методите и
спецификациите, посочени в документацията
за издаване на лиценз за употреба на съответните ВМП. Те могат да използват част или
пълния резултат от изпитванията, проведени
от одобрения производител на изходния материал, но трябва да извършат най-малко тест за
идентичност на всяка партида съгласно глава
трета, раздел VII.
4.13. Обосновката за възлагане на тестването
на подизпълнител трябва да бъде мотивирана
и документирана и да са изпълнени следните
изисквания:
4.13.1. Специално внимание трябва да се
обръща на контрола на разпространението
(транспорт, търговия на едро, складиране и
доставка) с оглед запазване качеството на
изходните материали и да се гарантира, че
резултатите от тестовете продължават да са
валидни за доставения материал.
4.13.2. Производителят на лекарствени
продукти трябва да извършва одити (самостоятелно или чрез трети страни) на обекта/ите,

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

където се провеждат тестовете (включително
вземането на проби) на изходните материали, през интервали, определени на базата на
оценка на риска, с оглед осигуряването на
съответствие с ДПП и със спецификациите и
методите за изпитване, описани в лиценза за
употреба на ВМП.
4.13.3. Сертификатът за анализ, издаден от
производителя/доставчика на изходен материал, трябва да бъде подписан от определено
лице, притежаващо подходящата квалификация
и опит. Подписът гарантира, че всяка партида
е проверена за съответствие с договорената
спецификация на продукта, освен ако такива
гаранции не са осигурени отделно.
4.13.4. Производителят на ВМП трябва да
притежава опит в работата с производителя
(доставчика) на изходния материал, включително да е извършвал оценка на предишни
партиди и да е получавал съответстващи резултати, преди да пристъпи към редуциране
на тестовете, които сам извършва. Трябва да
се вземат под внимание всички значителни
промени в производствените процеси или в
изпитванията.
4.13.5. През интервали, определени на базата на оценка на риска, производителят на
ВМП трябва да извършва самостоятелно или
чрез одобрена лаборатория по договор пълен
анализ на изходните материали за сравняване
на получените резултати със сертификата за
анализа от производителя или доставчика на
изходния материал с оглед гарантиране надеждността на одобрения производител/доставчик.
Ако при анализи се установи несъответствие,
трябва да се проведе разследване и да се вземат съответни мерки. Докато тези мерки не
бъдат изпълнени, сертификатът за анализ от
производителя или доставчика на изходния
материал не може да бъде приеман.“;
би) създава се т. 9.6:
„9.6. Производителят на ВМП трябва да докладва на притежателя на лиценза за употреба
на ВМП за всички обстоятелства, свързани с
производствените дейности, които могат да
доведат до непредвидени ограничения в доставките на даден продукт. Това трябва да се
извършва своевременно, за да се даде възможност на притежателя на лиценза за употреба
да информира регулаторните органи за тези
ограничения.“;
в) в раздел VI „Контрол на качеството“ се
създава т. 7:
„7. Технически трансфер на методите за
изпитване.
7.1. Преди трансфер на метод за изпитване
трансфериращата страна трябва да потвърди, че
методът за изпитване е в съответствие с посоченото в документацията за издаване на лиценза
за употреба на ВМП или в друга утвърдена
техническа документация. Първоначалното
валидиране на метода за изпитване трябва да
бъде проверено, за да се гарантира съответстви-
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ето на проведеното валидиране с актуалните
насоки, публикувани от Международната организация за хармонизиране на техническите
изисквания за регистрация на ветеринарни
лекарствени продукти (International Cooperation
on Harmonisation of Technical Requirements for
Registration of Veterinary Medicinal Products
(VICH)). Извършва се документиран критичен
анализ, за да се установи дали е необходимо
да бъде проведено допълнително валидиране
преди започване на процеса на технически
трансфер.
7.2. Трансферът на методите за изпитване от
една лаборатория (трансферираща лаборатория)
в друга (получаваща лаборатория) трябва да
бъде описан в подробен протокол.
7.3. Протоколът за трансфер трябва да
включва най-малко следните параметри:
7.3.1. Описание на изпитването, което трябва
да бъде извършено, и съответния/те метод/и
за изпитване, които са обект на трансфера;
7.3.2. Посочване на изискванията при необходимост от допълнително обучение.
7.3.3. Описание на стандартите и пробите,
които трябва да се изследват.
7.3.4. Посочване на условията за транспортиране и съхранение на подлежащите на
изпитване продукти/материали.
7.3.5. Критерии за приемане, които трябва
да се основават на актуалните данни от валидирането на методите за изпитване и да са в
съответствие с насоките, публикувани от VICH.
7.4. Всички отклонения от протокола се
проучват преди приключване на процеса на
технически трансфер. Докладът от извършен
технически трансфер трябва да включва сравнителни резултати от трансферния процес, както
и данни за допълнително ревалидиране на
метод за изпитване, когато това е необходимо.
7.5. При трансфер на някои специфични
методи за изпитване (напр. спектроскопия в
близката инфрачервена област) следва да се
вземат предвид насоките, публикувани и в
други европейски ръководства.“
2. В глава трета „Допълнителни изисквания
при производството на различни категории
ветеринарномедицински продукти“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) раздел XIII „Квалификация и валидиране“
се изменя така:
„Принципи
Настоящият раздел описва принципите
за квалификация и валидиране, които са
приложими към помещенията, оборудването,
съоръженията и процесите, използвани при
производството на ВМП, и може също да се
ползва като допълнителни насоки за активните субстанции, без да въвежда допълнителни
изисквания към глава трета. Изискване на
добрата производствена практика (ДПП) е
производителите да контролират критичните
аспекти на различните операции чрез извършване на квалификация и валидиране през
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целия жизнен цикъл на продукта и процеса.
Всички планирани промени в съоръжения,
оборудване, помещения и процеси, които могат да повлияят на качеството на продукта,
се документират и се оценява въздействието
им върху валидационния статус или стратегията за контрол. Компютризираните системи,
използвани при производството на ВМП, се
валидират в съответствие с изискванията на
глава трета, раздел Х.
Съответните концепции и насоки, публикувани от Международната организация за
хармонизиране на техническите изисквания
за регистраци я на лекарствени проду кти
(International Cooperation on Harmonisation
of Technical Requirements for Registration of
Medicinal Products (ICH) в документите Q8, Q9,
Q10 и Q11, също следва се вземат под внимание.
Общи положения
През целия жизнен цикъл на даден ВМП
следва да се прилага подход за управление на
риска за качеството. Като част от системата за
управление на риска за качеството решенията
относно обхвата и степента за извършване
на квалификация и валидиране трябва да се
базират на обоснована и документирана оценка на риска на помещенията, оборудването,
съоръженията и процесите. Ретроспективното
валидиране вече не се счита за приемлив подход.
Данните в подкрепа на квалификацията и/
или валидирането, които са получени от източници, различни от собствените програми
на производителя, могат да се използват, при
условие че този подход е обоснован и е налице
достатъчна гаранция, че по време на придобиването на тези данни е упражняван контрол.
1. Организиране и планиране на дейностите
по квалификация и валидиране.
1.1. Всички дейности по квалификация и
валидиране се планират, като се взема предвид
жизненият цикъл на помещенията, оборудването, съоръженията, процесите и продуктите.
1.2. Квалификация и валидиране се извършват само от подходящо обучен персонал, който
спазва утвърдени процедури.
1.3. Персоналът, участващ в квалификация и
валидиране, трябва да докладва за извършените
от него дейности на лица, определени съгласно фармацевтичната система по качество на
производителя, като тези лица може да не са
ръководителите на управление на качеството
и/или осигуряване на качеството. Въпреки
това през целия цикъл на квалификация и
валидиране трябва да има подходящ надзор
върху качеството.
1.4. Ключовите елементи от програмата за
квалификация и валидиране в обекта следва
да бъдат ясно дефинирани и документирани
в общ план за валидиране (ОПВ) или еквивалентен документ.
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1.5. Общият план за валидиране или еквивалентният на него документ трябва да определя
системата за валидиране и да включва или да
препраща към най-малко следната информация:
1.5.1. Политика за квалификация и валидиране.
1.5.2. Оганизационна структура, включително ролите и отговорностите за дейностите
по квалификация и валидиране.
1.5.3. Кратко описание на съоръженията,
оборудването, системите, процесите в обекта
и техния квалификационен и валидационен
статус.
1.5.4. Контрол на промените и управление на
отклоненията при квалификация и валидиране.
1.5.5. Ръководство за разработване на критерии за приемане.
1.5.6. Позовавания на съществуващи документи.
1.5.7. Стратегията за квалификация и валидиране, вк лючително реквалификация/
ревалидиране, когато е приложимо.
1.6. При големи и сложни проекти планирането е от ключово значение и в тези случаи
се предпочитат отделни валидационни планове
с цел по-голяма яснота.
1.7. При квалификационните и валидационните дейности следва да се прилага подход
за управление на риска за качеството. Във
връзка с извършени промени по време на
фазата на разработване на проекта или по
време на комерсиалното производство на
продуктите оценките на риска се повтарят при
необходимост. Начинът, по който оценките на
риска се използват в подкрепа на дейностите
по квалификация и валидиране, трябва ясно
да бъде документиран.
1.8. Дейностите по квалификация и валидиране трябва да включват подходящи проверки, за да се гарантира целостта на всички
получени данни.
2. Документация, включително ОПВ.
2.1. Добрите практики за документиране са
важни за управлението на данните през целия
жизнен цикъл на продукта.
2.2. Всички документи, генерирани по време
на квалификацията и валидирането, трябва
да бъдат одобрени и утвърдени от определен
персонал в съответствие с фармацевтичната
система по качество.
2.3. Взаимовръзката между документите в
комплексни проекти за валидиране трябва да
бъде ясно дефинирана.
2.4. Протоколите за валидиране се изготвят в съответствие с определените критични
системи, свойства, параметри и критерии за
приемане.
2.5. Квалификационните документи при
необходимост могат да се съчетават, напр.
инсталационна квалификация (ИК) и операционна квалификация (ОК).
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2.6. Когато протоколите за валидиране и
друга документация се предоставят от изпълнител на валидационните дейности по договор,
определен персонал от производствения обект
трябва преди одобряването им да потвърди
тяхната пригодност и спазването на вътрешните процедури. Тези протоколи може да бъдат
придружени и от допълнителна документация/протоколи от изпитвания преди въвеждането им в приложение.
2.7. Всички значителни промени в одобрен
протокол по време на изпълнение, напр. критерии за приемане, работни параметри и др.,
трябва да бъдат документирани като отклонение
и научно обосновани.
2.8. Резултатите, които не отговарят на
предварително определените критерии за
приемане, се регистрират като отклонение и
се проучват подробно в съответствие с утвърдени процедури. Потенциалното им влияние
върху валидирането се обсъжда в доклада за
валидиране.
2.9. Прегледът и заключенията от валидирането се докладват и получените резултати
се обобщават и сравняват с критериите за
приемане. Последващи промени в критериите
за приемане трябва да бъдат научно обосновани и се изготвя окончателна препоръка в
съответствие с резултата от валидирането.
2.10. Пристъпването към следващия етап в
процеса на валидиране се разрешава от определен персонал или с одобряване на доклада
за валидиране, или с отделен документ. Може
да се предостави условно одобрение за пристъпване към следващия етап от валидирането,
когато определени критерии за приемане не са
напълно изпълнени или възникнало отклонение
не е приключено, но е налице документирана
оценка, че това няма да доведе до значимо
въздействие върху следващата дейност.
3. Етапи на квалификация на помещения,
оборудване, съоръжения и системи.
3.1. При извършване на дейностите по
квалификация трябва да се вземат предвид
всички етапи от първоначалното изготвяне
на спецификацията на изискванията на потребителя до приключване на използването на
дадено помещение, оборудване, съоръжение или
система. Основните елементи, както и някои
възможни критерии (макар че това зависи
от индивидуалните особености на проекта и
може да има различия), които могат да бъдат
включени във всеки етап, са:
3.2. Спецификация на изискванията на
потребителя (СИП).
Спецификацията на помещенията, оборудването, съоръженията или системите се определя
в СИП и/или функционална спецификация.
Основните изисквания за качеството се залагат
на този етап и рисковете във връзка с ДПП
трябва да се намалят до приемливо ниво. СИП
следва да бъде отправна точка през целия
цикъл на валидиране.
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3.3. Квалификация на дизайна (КД).
При този елемент от квалификацията на
помещенията, оборудването, съоръженията
или системите се доказва и документира съответствието на проекта с ДПП. Изискванията,
заложени в СИП, се проверяват и потвърждават
по време на квалификация на дизайна.
3.4. Изпитване за приемане при доставчика (ИПД)/Изпитване за приемане на място
(ИПМ). При необходимост (особено ако
включва нова или сложна технология) дадено оборудване може да се оцени от неговия
производител преди доставката му.
3.5. Преди монтажа на оборудването при
необходимост неговият доставчик трябва да
потвърди съответствието му със СИП/функционалната спецификация.
3.6. Когато е обосновано, може да се провери документацията и да се извършат някои
тестове във връзка с ИПМ или на друг етап,
без да е необходимо да се повтарят на място
в производствения обект, където оборудването
е доставено и са извършени ИК и ОК. Това
се допуска, ако може да се докаже, че функционалността на оборудването не е засегната
при транспортирането и монтажа.
3.7. Изпитването за приемане при доставчика
може да се допълни от извършване на ИПМ
след получаване на оборудването в производствения обект.
3.8. Инсталационна квалификация (ИК).
Инсталационната квалификация се извършва
на оборудване, помещения, съоръжения и
системи.
3.9. Инсталационната квалификация включва, без да се ограничава до:
3.9.1. Проверка на правилното монтиране на
компоненти, измервателна апаратура, оборудване, тръбопроводи и други елементи спрямо
инженерните чертежи и спецификации.
3.9.2. Проверка за правилно монтиране
спрямо предварително определени критерии.
3.9.3. Събиране и съпоставяне на функционалните и работните инструкции на доставчика
и изискванията за поддръжка.
3.9.4. Калибриране на измервателната апаратура.
3.9.5. Проверка на използваните конструктивни материали.
3.10. Операционна квалификация (ОК). Операционната квалификация обикновено следва
ИК, но в зависимост от сложността на оборудването може да се извършат едновременно.
3.11. Операционната квалификация включва,
без да се ограничава до:
3.11.1. Изпитвания, разработени на основата на познаването на процесите, системите и
оборудването, за да се гарантира, че системата
функционира, както е проектирана.
3.11.2. Изпитвания за проверка на горните
и долните работни граници и/или в условия
на „най-лош случай“.

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

3.12. Успешното приключване на ОК позволява завършването на стандартните оперативни процедури за работа и почистване,
обучението на операторите и изискванията
за превантивна поддръжка.
3.13. Квалификация на поведението (КП).
Квалификацията на поведението обикновено
следва успешно приключилите ИК и ОК. В
някои случаи е необходимо КП да се извърши едновременно с ОК или с валидирането
на процеса.
3.14. К ва л ифи к а ц и я та на поведен ие т о
включва, без да се ограничава до:
3.14.1. Изпитвания, при които се използват
материали за производство, квалифицирани
заместители или симулиран продукт с доказано равностойно поведение при нормални
условия на работа и най-лош случай за размер
на партида. Честотата на вземане на проби за
контрол на процеса трябва да бъде обоснована.
3.4.2. Изпитванията следва да обхващат
целия работен диапазон на процеса, освен ако
не е налично документирано доказателство
от етапите на разработване, което определя
точно работния диапазон.
4. Реквалификация.
4.1. Помещенията, оборудването, съоръженията и системите трябва да се оценяват с
подходяща честота, за да се потвърди статусът
им на контрол.
4.2. Когато е необходимо ревалидиране и
такова се извършва през определен период,
срокът трябва да бъде обоснован и да са
определени критериите за оценка. Оценява
се и възможността за настъпване на малки
промени с течение на времето.
5. Валидиране на процес.
Общи положения
5.1. Изискванията и принципите за валидиране на процес се прилагат при производството
на всички лекарствени форми. Те обхващат
първоначалното валидиране на нови процеси,
последващото валидиране на модифицирани
процеси, производствен трансфер и текущия
контрол на процеса. За успешно валидиране
се изисква процесът на разработване на продукта да е бил последователен и ясен.
5.2. При валидиране на процес е необходимо
да се вземат под внимание и публикуваните от
Европейската агенция по лекарствата (EMA)
текущи насоки за валидиране на процес.
5.2.1. Текущите насоки за валидиране на
процес предоставят информация и данни,
които обикновено се включват в документацията за издаване на лиценз за употреба на
лекарствен продукт. Въпреки това изискванията на ДПП за валидиране са приложими
през целия жизнен цикъл на процеса.
5.2.2. Този подход осигурява връзка между
разработването на продукта и развитието на
производствения процес и осигурява валиди-
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рането и статуса на контрол над процесите по
време на рутинното търговско производство
на продукта.
5.3. Производствените процеси могат да бъдат разработени чрез традиционен подход или
чрез подход на продължаваща проверка. И в
двата случая процесите трябва да бъдат доказано ясни и да гарантират постоянно качество
на продукта преди пускането му на пазара.
Производствените процеси с традиционния
подход подлежат на проспективно валидиране съгласно предварителна програма, когато
това е възможно, преди сертифицирането на
продукта. Ретроспективното валидиране не е
приемлив подход.
5.4. Валидирането на процесите за нови
продукти трябва да обхваща всяка предлагана концентрация и място на производство.
Групиране при валидиране на нови продукти
се допуска за добре познати процеси, включително от етапа на разработване, в съчетание
с подходяща програма за текущ контрол.
5.5. При валидиране на процеси за продук
ти, производството на които се трансферира
от един обект в друг или в рамките на един
обект, броят на валидационните партиди може
да се намали чрез използването на подхода
на групиране. В този случай се изисква да
бъде на разположение цялата първоначална
документация от валидирането на процесите,
свързани с тези продукти. Когато е обосновано, използването на подхода на групиране
е приложим и при валидиране на процеси,
свързани с нови концентрации, размери/видове
опаковки и размери на партидите.
5.6. При трансфериране на утвърдени продукти от един производствен обект в друг
производственият процес и контролът трябва
да отговарят на лиценза за употреба и на
актуалните стандарти за издаване на лиценз
за употреба за такива продукти. Ако е необходимо, се извършват промени в лицензите
за употреба на продуктите.
5.7. При валидиране на процесите трябва
да се установи дали всички качествени характеристики и параметри на технологичните
процеси могат да бъдат постоянно поддържани. Начинът, по който дадени параметри
на процеса и качествени характеристики са
определени като критични или некритични,
ясно се документира, като се отчитат и резултатите от извършената оценка на риска.
5.8. Обикновено размерът на партидите,
произведени с цел валидиране на процес,
съвпада с размера на планираните търговски
партиди, а използването на различен размер
на партида следва да бъде обосновано.
5.9. Помещенията, оборудването, съоръженията и системите, използвани при валидиране
на процес, трябва да са квалифицирани. Методите за изпитване трябва да са валидирани
за предназначението им.
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5.10. За всички продукти, независимо от
използвания подход за валидиране, документацията от развойните проучвания или от други
източници трябва да бъде достъпна в производствения обект, освен ако не е обосновано
друго, и да служат за основа за дейностите
по валидиране.
5.11. В процеса на валидиране може да
се включва персонал от производството, от
развойната дейност или от друг обект. Валидационните партиди следва да се произвеждат
само от обучен персонал в съответствие с
ДПП и при използване на одобрена документация. Очаква се производственият персонал
да участва в производството на тези партиди,
за да се повишат познанията за продукта.
5.12. Преди производството на валидационни партиди се извършва квалификация
на доставчиците на критичните изходни и
опаковъчни материали, в противен случай се
представя обосновка съгласно принципите за
управление на риска за качеството.
5.13. Когато е извършвана обосновка на
пространствения дизайн или са използвани
математически модели за потвърждение на
стратегията за контрол на процесите, документацията за тях трябва да е на разположение
в обекта.
5.14. Предварително се определят условията,
при които валидационни партиди могат да
се пускат на пазара. Тези партиди трябва да
са произведени съгласно ДПП, да отговарят
напълно на критериите за приемане при валидиране или при подход за текущ контрол на
процеса (ако се прилага), както и на лиценза
за употреба на ВМП (ако има издаден такъв).
5.15. Съпътстващо валидиране. При извънредни обстоятелства, при доказана полза
за пациентите, е допустимо програмата за
валидиране да не се изпълни преди започване
на рутинното производство, а да се приложи
подход на съпътстващо валидиране. Решението
за провеждане на съпътстващо валидиране
трябва да бъде обосновано, документирано
в ОПВ и одобрено от съответния персонал.
5.16. Когато се възприеме подход за съпътстващо валидиране, трябва да има достатъчно
данни в подкрепа на заключението, че всички произведени партиди имат едни и същи
характеристики и отговарят на определените
критерии за приемане. Резултатите и заключението се документират и се предоставят на
квалифицираното лице преди сертифицирането на партидата.
5.17. Традиционен подход за валидиране на
процес. При традиционния подход определен
брой партиди краен продукт се произвеждат
при рутинни условия, за да се потвърди възпроизводимостта.
5.18. Броят на произведените партиди и
на взетите проби трябва да се основава на
принципите за управление на риска за качест-
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вото, да позволява да се установят нормал
ните граници на отклонение и тенденции и
да предоставя достатъчно данни за оценка.
Всеки производител трябва да определи и
обоснове броя на партидите, необходими за
доказване с висока степен на сигурност, че
технологичните процеси са в състояние да
осигурят постоянно качество на продукта.
5.19. Приема се, че най-малко три последователно произведени партиди при рутинни
условия са необходими за валидиране на
процес. Броят на валидационните партиди
може да бъде и друг, обосновано на базата на
това, дали се прилагат стандартни методи за
производство и дали подобни продукти или
процеси вече са внедрени в обекта. Първоначалното валидиране с три партиди може да
се наложи да бъде допълнено с още данни,
получени при производството на следващите
партиди, като част от подхода за текущ контрол на процеса.
5.20. Съставя се протокол за валидиране,
в който са определени критичните параметри
на процеса (КПП), критичните качествени
характеристики (ККХ) и съответните критерии
за приемане, основани на данните, получени
по време на разработването, или на други
документирани данни за процеса.
5.21. Протоколите за валидиране включват
най-малко следното:
5.21.1. Кратко описание на процеса и препратка към съответното основно партидно
досие.
5.21.2. Длъжности и отговорности на лицата,
участващи във валидирането.
5.21.3. Посочване на ККХ, които трябва
да се проверяват.
5.21.4. Посочване на КПП и границите им.
5.21.5. Посочване на други (некритични)
характеристики и параметри, които трябва да
се проверяват или проследяват по време на
валидирането, както и причините за тяхното
включване.
5.21.6. Изброяване на оборудването/съоръженията (включително за измерване/наблюдение/отчитане) и посочване на статуса им
на калибриране.
5.21.7. Посочване на аналитичните методи,
а когато е необходимо – и данни за тяхното
валидиране.
5.21.8. Контролните изпитвания по време
на процеса със съответните критерии за приемане, както и причините за извършване на
тези изпитвания.
5.21.9. Допълнителни изпитвания, които
следва да се проведат спрямо критериите за
приемане.
5.21.10. Обоснован план за вземане на проби.
5.21.11. Метод за отчитане и оценка на
резултатите.
5.21.12. Процес на освобождаване и сертифициране на партидите (ако е приложимо).
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5.22. Текущ контрол на процеса. При продукти, разработени с подход на заложено в
проекта качество, за които по време на разработването е установено, че предложената
стратегия за контрол гарантира с висока степен
на сигурност качеството на продукта, може
да се използва подходът за текущ контрол на
процеса като алтернатива на традиционното
валидиране.
5.23. Методът, по който се контролира процесът, трябва да бъде ясно определен. Трябва
да е разработена научно обоснована стратегия
за контрол на необходимите характеристики на
изходните материали, на критичните качествени характеристики и критичните параметри
на процеса, за да се гарантира създаването
на продукта. Извършва се редовна оценка на
стратегията за контрол. Могат да се използват
като инструменти процесно-аналитичните
технологии и мултивариантният статистически контрол. Всеки производител трябва
да определи и обоснове броя на партидите,
необходими за доказване с висока степен на
сигурност, че процесите са в състояние да
осигурят постоянно качество на продукта.
5.2 4. О бщ и т е п ри н ц и п и , по с очен и в
т. 5.1 – 5.14, са приложими и за текущ контрол на процеса.
5.25. Комбиниран под ход. Може да се
използва съчетание от традиционния подход
за валидиране и текущ контрол на процеса,
когато са налице значителни познания и разбиране за продукта и процеса, придобити от
производствения опит и предишните данни
за партидите.
5.26. Този подход може да се използва също
и при валидиране след извършени промени
или по време на текущо валидиране, въпреки
че първоначално е бил приложен традиционен подход.
5.27. Текущ контрол на процеса (текущо
валидиране) по време на жизнения цикъл.
Точки 5.27 – 5.31 се прилагат и за трите
посочени по-горе подхода за валидиране на
процес – традиционен, текущ и смесен.
5.28. Производителите трябва да следят за
качеството на продукта, за да се гарантира
статусът на контрол през целия жизнен цикъл на продукта, с оценяване на съответните
тенденции в процеса.
5.29. Степента и честотата на текущото
валидиране трябва да се преразглеждат периодично. Във всеки един момент от жизнения
цикъл на продукта може да се извършат промени в изискванията, съобразени с актуалното
разбиране за процеса и изпълнението му.
5.30. Текущо валидиране на процеса се
провежда съгласно одобрен протокол или
еквивалентен документ и се изготвя доклад
за получените резултати. При необходимост
се използват статистически методи с цел
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подкрепа на заключенията по отношение
на променливите данни и гарантирането на
статуса на контрол.
5.31. Текущото валидиране трябва да се
прилага през целия жизнен цикъл на продукта,
за да се потвърждава неговият валидационен
статус, както е документиран в прегледа на
качеството на продукта. Настъпилите с течение на времето промени също се вземат под
внимание, за да се оцени необходимостта от
допълнителни действия, например увеличаване на пробовземанията.
6. Верификация на транспорта.
6.1. Крайните ВМП, междинните продукти
и пробите се транспортират от производствените обекти в съответствие с условията,
посочени в лиценза за употреба, одобрения
етикет, спецификацията на продукта или други
указания на производителя.
6.2. Приема се, че верифи ка ц и я та на
транспорта може да бъде трудно осъществена
поради променливите фактори, влияещи върху
него, но най-малко транспортните маршрути
трябва да бъдат ясно определени. Вземат се
под внимание сезонните промени, както и
други влияещи фактори.
6.3. Извършва се оценка на риска относно влиянието на други променливи фактори
в процеса на транспортиране, различни от
тези, които са обект на непрекъснат контрол
или наблюдение, като например забавяния
по време на транспортирането, повреда на
устройствата за мониторинг, необходимост
от доливане на течен азот, чувствителност
на продукта и др.
6.4. Заради променливите условия при транспортиране трябва да се извършва постоянно
наблюдение и отчитане на критичните условия
на средата, на които продуктът може да бъде
подложен, освен ако не е обосновано друго.
7. Валидиране на опаковката.
7.1. Промените в параметрите на оборудването, особено при първичното опаковане,
могат да имат значително въздействие върху
целостта и пригодността на опаковката, напр.
блистери, сашета и стерилни компоненти,
по тази причина оборудването за първично
и вторично опаковане на крайни и насипни
продукти трябва да е квалифицирано.
7.2. Квалификацията на оборудването, използвано за първично опаковане, се извършва
при минималните и максималните функционални граници, определени за критичните
параметри на процеса, като температура,
скорост на машината, налягане при запечатване и др.
8. Квалификация на съоръжения.
8.1. Качеството на парата, водата, въздуха, други газове и т.н. следва да се потвърди
след монтажа, като се спазват стъпките за
квалификация, описани в т. 3.
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8.2. Времето за извършване и степента на
квалификацията трябва да са съобразени с
евентуалните сезонни промени и предназначението на съоръжението.
8.3. Когато е налице пряк контакт с продукта
(напр. системи за отопление, вентилация и
климатизация (ОВК) или при непряк контакт
(напр. чрез топлообменници), се извършва
оценка на риска с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни въздействия върху
продукта.
9. Валидиране на методите на изпитване.
9.1. Когато е необходимо, аналитичните
методи на изпитване, използвани при квалификация, валидиране на процеси или почистване,
трябва да се валидират с подходящи граници
на откриване и количествено определяне съгласно изискванията на глава първа, раздел 6.
9.2. Когато се извършва микробиологично
изпитване на продукта, методът се валидира,
за да се гарантира, че продуктът не влияе на
възстановяването на микроорганизмите.
9.3. Когато се извършва микробиологично
тестване на повърхности в чисти помещения,
методът на изпитване се валидира, за да се
гарантира, че хигиенизиращите средства не
влияят на възстановяването на микроорганизмите.
10. Валидиране на почистването.
10.1. Почистването се валидира, за да се
потвърди ефективността на процедурите за
почистване на всички части от оборудване,
които имат контакт с продукта. Симулиращи
средства могат да се използват след подходяща
научна обосновка. Когато сходни видове оборудване се групират, е необходима обосновка
за избора на конкретното оборудване, за което
ще се извърши валидиране на почистването.
10.2. Визуалната проверка на чистотата е
важна част от критериите за приемане при
валидиране на почистването, но не се допуска
този критерий да се използва самостоятелно.
Неколкократните почиствания с последващи
тестове до постигането на приемливи резултати не се счита за приемлив подход.
10.3. Програмата за валидиране на почистването може да изисква допълнително време,
като за някои продукти (напр. лекарствени
продукти в процес на разработване) може да
е необходима проверка на почистването след
всяка партида. Трябва да са налични достатъчно данни от проверките на почистването
в подкрепа на заключението, че оборудването
е чисто и годно за следваща употреба.
10.4. Валидирането трябва да е съобразено
с нивото на автоматизация на процеса на
почистване. Когато се използва автоматичен
процес, трябва да се валидира нормалният
функционален диапазон на съоръженията и
оборудването.
10.5. За всички процеси на почистване
се извършва оценка за определяне на про-
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менливите фактори, които влияят на ефективността и изпълнението на почистването,
напр. оператори, детайлност на описаното в
процедурите, като време на изплакване и т.н.
Ако са идентифицирани променливи фактори,
валидирането на почистването трябва да се
основава на подхода за най-лош случай.
10.6. Границите за пренасяне на остатъци
от продукт трябва да се основават на токсикологична оценка съгласно глава първа, раздел
V. Обосновката на избраните граници се документира в оценка на риска, която включва
всички подкрепящи данни. Установяват се
граници за отстраняването на използваните
почистващи препарати. Критериите за приемане трябва да са съобразени с потенциалния
кумулативен ефект от множеството елементи
на оборудването.
10.6.1. Терапевтичните макромолекули и
пептиди се разграждат и денатурират при много
високо или много ниско рН и/или топлина,
като по този начин стават фармакологично
неактивни. Токсикологична оценка може да
не е необходимо да се прилага в тези случаи.
10.6.2. Ако не е възможно да се провеждат
тестове за специфични остатъчни продукти,
могат да бъдат изследвани други представителни параметри, напр. общ органичен въглерод
(ООВ) и проводимост.
10.7. Рискът от замърсяване с микроби и
ендотоксини трябва да се вземе предвид при
изготвянето на протоколи за валидиране на
почистването.
10.8. Трябва да се вземе предвид влиянието
на времето между производство и почистване
и между почистване и следваща употреба на
оборудването, за да се определят времената
за максимален престой на непочистено и
почистено оборудване.
10.9. При кампанийно производство оценката на почистването след приключване на
производството се основава на най-продължителната кампанийна серия (измерена във
време и/или брой партиди) и тя е основа за
валидиране на почистването.
10.10. Когато се използва подходът на найлош случай като модел за валидиране на
почистването, трябва да се представи научна
обосновка за избора на продукта в най-лошия
случай и се оценява влиянието на новите
продукти на обекта. Критериите за определяне на най-лош случай може да включват
разтворимост, възможност за почистване,
токсичност и активност.
10.11. Протоколите от одобряване на почистването следва да посочват или да дават
препратка за местата, от които се вземат
проби, обосновката за избора на тези места,
както и да определят критериите за приемане.
10.12. Вземането на проби се извършва с
натривка и/или смив, или по друг начин в
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зависимост от естеството на производственото
оборудване. Материалите и методът за вземане
на проби не трябва да влияят на резултата.
Трябва да се докаже, че е възможно възстановяване на търсеното вещество от пробите
от всички материали в контакт с продукта
и при всички използвани методи за вземане
на проби.
10.13. Процедурата за почистване трябва
да се изпълни подходящ брой пъти съгласно оценка на риска и получените резултати
трябва отговарят на критериите за приемане,
за да се докаже, че методът на почистване е
валидиран.
10.14. Когат о п роцесът на почист ване
е неефективен или неподходящ за дадено
оборудване, трябва да се използва посветено
оборудване или да се предприемат други
подходящи мерки за всеки продукт, както е
посочено в глава първа, раздели III и V.
10.15. Когато се извършва ръчно почистване на оборудване, от особено значение е
ефективността на ръчното почистване да се
проверява през определени интервали.
11. Контрол на промените.
11.1. Контролът на промените е важна част
от фармацевтичната система за качество.
11.2. Необходимо е наличието на писмени
процедури, описващи действията, които се
предприемат, ако се предложи планирана
промяна в изходен материал, продуктов компонент, процес, оборудване, сгради, продуктова
гама, метод на производство или изпитване,
размер на партидата, пространствен дизайн
или всяка друга промяна по време на жизнения
цикъл на продукта, която може да повлияе
на качеството или възпроизводимостта на
продукта.
11.3. Когато е използван подходът на пространствен дизайн, въздействието на евентуалните промени върху пространствения дизайн
трябва да се разглеждат спрямо представените
данни в регистрационната документация на
продукта и се оценява необходимостта от
предприемане на регулаторни действия.
11.4. Управлението на риска за качеството
се използва за оценка на планираните промени, за да се определи потенциалното им
въздействие върху качеството на продуктите,
фармацевтичната система за качество, документацията, одобряването на технологичните
дейности, регулаторния статус, калибрирането,
поддръжката и др., за да се избегнат непредвидени неблагоприятни последствия, както
и за да се планират необходимите дейности
по реквалификация, валидиране на процес и
верификация.
11.5. Промените следва да бъдат разрешени
и одобрени от определени лица в съответствие
с фармацевтичната система за качество.
11.6. Трябва да се прегледат доказателствените данни, напр. копия на документи, за да
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се потвърди, че потенциалното въздействие
на дадена промяна е оценено преди окончателното є одобряване.
11.7. Когато е необходимо, след въвеждане на промяна нейната ефективност трябва
да се оцени, за да се потвърди успешното є
прилагане.“;
б) раздел XIV „Сертифициране от квалифицираното лице и освобождаване на партиди ветеринарномедицински продукти“ се
изменя така:
„Раздел XIV
Сертифициране от квалифицираното лице и
освобождаване на партиди ветеринарномедицински продукти
Обхват
Този раздел съдържа указания за сертифициране от квалифицираното лице и освобождаването за продажба в Европейския съюз на
партида ВМП, лицензиран за употреба, или
партида ВМП, произведена за изнасяне.
Основните изисквания за освобождаване
на партидите от даден ВМП се определят от
неговия лиценз за употреба.
1. Общи положения.
1.1. Крайната отговорност за ВМП през
целия му жизнен цикъл за неговата без
опасност, качество и ефикасност се носи от
притежателя на лиценза за употреба.
Отговорност на квалифицираното лице е
да гарантира, че всяка отделна партида се
произвежда и проверява в съответствие с
действащото законодателство в държавата
членка, в която се извършва сертифицирането,
в съответствие с изискванията на лиценза за
употреба и Добрата производствена практика.
1.2. Процесът на освобождаване за продажба
на партидите се състои от:
а) проверка на производството и изпитването на партидата в съответствие с процедурите,
определени за освобождаване на партида;
б) сертифицирането на партида краен
ВМП от квалифицираното лице означава,
че партидата е произведена и окачествена в
съответствие с изискванията на лиценза за
употреба и изискванията за ДПП;
в) п ри п редаването на парт и да к раен
продукт в склад с наличности, освободени
за продажба и/или за изнасяне, трябва да
се вземе предвид сертифицирането от квалифицираното лице; ако прехвърлянето се
извършва на място, различно от мястото на
сертифициране, условията за тази дейност
трябва да бъдат документирани и определени
в писмено споразумение между страните.
1.3. Целта на контрола при освобождаване
на партидите е:
а) да се удостовери и гарантира, че партидата е произведена и контролирана в съответствие с изискванията на лиценза за употреба;
б) да се удостовери и гарантира, че партидата е произведена и контролирана съгласно
изискванията за ДПП;
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в) да се гарантира, че всички законови
разпоредби са изпълнени;
г) да се установи наличието на условия за
бързо идентифициране на квалифицираните
лица, участвали в сертифицирането или потвърждаването (информацията, необходима за
потвърждаването, когато отговорностите на
квалифицираното лице за партидата се прехвърлят между обекти, е представена в т. 5.4),
и проследяване на съответната документация,
в случай че е необходимо да се проучи даден
дефект по отношение на качеството или да се
изтегли определена партида от пазара.
2. Процес на сертифициране.
2.1. Всяка партида краен продукт трябва да
бъде сертифицирана от квалифицирано лице,
установено на територията на ЕС, преди да
бъде освободена за продажба или доставка в
ЕС или за износ. Сертифицирането може да
се извършва само от квалифицирано лице на
производителя и/или вносителя, посочено в
лиценза за употреба.
2.2. Всяко квалифицирано лице, участващо
в сертифицирането или потвърждаването на
партида, трябва да притежава задълбочени
познания за дейностите, за които носи отговорност. Квалифицираните лица трябва да могат
да докажат своето непрекъснато обучение по
отношение на типа продукти, производствените процеси, техническите постижения и
промените в изискванията за ДПП.
2.3. Възможно е няколко обекта да участват
в различните етапи на производство, внасяне,
изпитване и съхранение на партидата, преди
тя да бъде сертифицирана. Независимо от
броя на включените обекти квалифицираното
лице, сертифициращо крайния продукт, трябва
да гарантира, че са извършени всички необходими дейности съгласно приетите системи
за качество на фармацевтични продукти, за
да се осигури съответствието на партидата с
изискванията за ДПП, лиценза за употреба
и всички други нормативни разпоредби в
държавата членка, в която се извършва сертифицирането.
2.4. За производствените дейности, извършвани в обекти на територията на ЕС, всеки
производител трябва да разполага с поне едно
квалифицирано лице.
2.4.1. Когато даден обект изпълнява само
частични производствени операции във връзка
с партидата, квалифицираното лице в този
обект трябва най-малкото да потвърди, че
операциите, извършени в обекта, са в съответствие с изискванията за ДПП и условията на писменото споразумение, описващо
операциите, за които обектът отговаря. Ако
квалифицираното лице е отговорно за потвърждаване съответствието на тези производствени дейности с лиценза за употреба, трябва
да има достъп до необходимата информация
от лиценза за употреба.
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2.4.2. Квалифицираното лице, което сертифицира партидата краен продукт, може да
поеме пълна отговорност за всички етапи
от производството на партидата или отговорността може да бъде споделена с други
квалифицирани лица, потвърдили определени етапи от производството и контрола на
партидата. Това може да са квалифицирани
лица, които работят за същия притежател на
лиценз за производство, или квалифицирани
лица, които работят за друг притежател на
лиценз за производство.
2.4.3. Всяка споделена отговорност между квалифицираните лица по отношение на
съответствието на партидата трябва да бъде
посочена в документ, официално одобрен
от всички страни. В този документ трябва
подробно да се разпише отговорността за
оценка на въздействието на всяко отклонение,
свързано със съответствието на партидата с
ДПП и лиценза за употреба.
2.5. За лекарствени продукти, произведени
извън територията на ЕС, физическият внос
и сертифицирането са последните етапи на
производство, които предхождат освобождаването на партидата за продажба.
2.5.1. Процесът на сертифициране се прилага за всички лекарствени продукти, предназначени за пазарите на ЕС или за износ,
независимо от сложността на веригата за
доставки и местоположението на участващите
производствени обекти.
2.5.2. В съответствие с принципите, описани в т. 2.4, квалифицираното лице, което
сертифицира партидата краен лекарствен
продукт, може да вземе под внимание потвърждението от квалифицирано лице и да
сподели определени отговорности с други
квалифицирани лица по отношение на някои
операции от производството и внасянето, които
се извършват в други обекти на територията
на ЕС и от други притежатели на лицензи за
производство, посочени в съответния лиценз
за употреба.
2.5.3. Преди сертифицирането на партидата
квалифицираното лице трябва да вземе под
внимание условията за съхранение и транспортиране на партидата ВМП и на пробата,
ако са изпратени поотделно.
2.5.4. Отговорност на квалифицираното
лице, което сертифицира партида краен продукт, е да гарантира, че всяка партида на
краен ВМП е произведена в съответствие с
ДПП и лиценза за употреба. Ако няма споразумение за взаимно признаване или друго
подобно споразумение между ЕС и държавата
износител, квалифицираното лице също така
гарантира, че партидата краен ВМП се подлага
в държава членка на пълен качествен анализ,
количествен анализ поне на всички активни
субстанции, както и всички други изпитвания

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

или проверки, необходими да гарантират, че
качеството на ВМП съответства на изискванията на лиценза за употреба.
2.5.5. Пробите от внесения продукт трябва да са представителни за цялата партида.
Пробите могат да се вземат след пристигане
на партидата в ЕС или на мястото на производствения обект в третата страна в съответствие с технически обоснован подход,
документиран в рамките на системата за
качество на производителя. Отговорностите
по отношение на вземането на проби трябва
да са определени в писмено споразумение
между обектите. Всички проби, взети извън
територията на ЕС, трябва да се изпращат при
същите условия на транспортиране, както и
партидата, която представляват.
2.5.6. Когато вземането на проби се извършва в обекта на производство в трета
страна, техническата обосновка трябва да
включва установен процес за управление на
качеството на риска, за да се идентифицират
и управляват всички рискове, свързани с този
подход. Това трябва да бъде документирано
и да включва най-малко следните елементи:
а) оди т на п роизводс т вената дей нос т,
включително на дейностите по вземане на
проби в обекта в третата страна, и оценка
на последващото транспортиране както на
партидата, така и на пробите, за да се гарантира, че пробите са представителни за
внесената партида;
б) цялостно научно изследване, включително данни в подкрепа на заключенията,
че пробите, взети в третата страна, са представителни за партидата след внасяне; това
проучване трябва да включва най-малко:
ба) описание на процеса на вземане на
проби в третата страна;
бб) описание на условията на транспортиране на пробата и на внесената партида; ако
има различия, те трябва да бъдат обосновани;
бв) сравнителен анализ на пробите, взети в третата страна, и пробите, взети след
внасянето;
бг) преглед на времевия интервал между
вземането на пробите и внасянето на партидата и на база на получените данни да се
определят подходящи граници;
в) осигуряване извършването на периодичен
анализ на случаен принцип на пробите, взети
след внасянето, за да се гарантира запазване
надеждността на пробите, взети в трета страна;
г) преглед на всички неочаквани резултати
или резултати, които не отговарят на спецификацията; те могат да имат последствия за
надеждността на пробите, взети на мястото
на производство в третата страна, и следва
да бъдат докладвани пред надзорния орган на
мястото, където се извършва сертифицирането;
това трябва да се разглежда като потенциален
недостатък по отношение на качеството и да
се разследва.
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2.5.7. Различни внесени партиди краен ВМП
може да произхождат от една и съща партида
на насипен продукт. Квалифицираните лица,
които сертифицират отделните партиди краен
ВМП, могат да базират решението си на изпитването за контрол на качеството на първата
внесена партида краен ВМП при условие наличието на документирана обосновка, основа
на принципите за управление на риска за
качеството. Следва да се вземат под внимание
разпоредбите на т. 2.5.6 относно надеждността
на пробите, взети в трети страни. Необходимо
е наличието на доказателства, че целостта и
идентичността на внесената партида краен
ВМП са установени чрез документирано потвърждение най-малко на следното:
а) спазени са съответните изисквания за
съхранение на насипния продукт преди опаковането;
б) партидата краен ВМП е съхранявана и
транспортирана при спазване на определените
условия;
в) пратката е била защитена и няма следи от намеса по време на съхранението или
транспортирането;
г) продуктът е правилно идентифициран;
д) изпитаните проби са представителни за
всички партиди краен ВМП, произхождащи
от партидата на насипния продукт.
2.6. Квалифицираното лице лично трябва
да гарантира, че следните оперативни отговорности са изпълнени преди сертифицирането
на партида за освобождаване за продажба
или за изнасяне:
а) сертифицирането е в съответствие с условията на лиценза за производство/внасяне;
б) спазени са допълнителните задължения и
изисквания на националното законодателство;
в) сертифицирането се отчита в дневник
или еквивалентен документ.
2.7. В допълнение квалифицираното лице
носи отговорност за осигуряване прилагането
и спазването на точки 2.7.1 – 2.7.20. Тези задачи могат да бъдат делегирани на подходящо
обучен персонал или трети лица. Квалифицираното лице трябва да разчита на системата
за качество на фармацевтичните продукти.
2.7.1. Всички дейности, свързани с производството и изпитването на лекарствения
продукт, са извършени в съответствие с изис
кванията за ДПП.
2.7.2. Цялата верига на доставки на активната субстанци я и ВМП до етапа на
сертифициране е документирана и достъпна
за квалифицираното лице. Това трябва да
включва производствените обекти на изходните суровини, опаковъчните материали за
лекарствения продукт и всякакви други материали, определени за критични на базата на
оценка на риска на производствения процес.
Документът трябва да бъде под формата на
цялостна схема, която включва всички страни,
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в т.ч. подизпълнителите на критични дейности,
като напр. стерилизация на компонентите и
оборудването за асептична обработка.
2.7.3. Всички одити на обектите, включени в
производството и изпитването на ВМП, както
и в производството на активната субстанция,
са били проведени и докладите от одитите са
на разположение на квалифицираното лице,
което извършва сертифицирането.
2.7.4. Всички обекти за производство, анализ
и сертифициране отговарят на условията на
лиценза за употреба за съответната територия.
2.7.5. Всички дейности, свързани с производството и изпитването, отговарят на описаните
в лиценза за употреба.
2.7.6. Източникът и спецификациите на изходните суровини и опаковъчните материали,
използвани в партидата, са в съответствие
с лиценза за употреба. Налични са системи
за управление на качеството на доставчик,
които гарантират доставяне на материали с
необходимото качество.
2.7.7. Активните субстанции за ВМП са
произведени в съответствие с изискванията
за ДПП.
2.7.8. Когато е уместно, статусът по отношение на ТСЕ (трансмисивна спонгиформна
енцефалопатия) на всички суровини, използвани в производството на партидата ВМП,
трябва да е в съответствие с условията на
лиценза за употреба.
2.7.9. Всички записи са завършени и одобрени от съответния квалифициран персонал. Извършени се всички необходими контролни
изпитвания по време на производствения
процес (in-process) и проверки на самия производствен процес.
2.7.10. Всички процеси, свързани с производството и изпитването, са валидирани.
Персоналът е обу чен и квалифициран за
съответните функции.
2.7.11. Данните от изпитването на качествения контрол на крайния продукт съответстват на спецификацията на крайния продукт,
описана в лиценза за употреба, или когато
е разрешено, на програмата за изпитване и
освобождаване в реално време.
2.7.12. Всички нормативни изисквания за
освобождаване за продажба, свързани с производството или изпитването на продукта,
са изпълнени. Данните за стабилност са в
подкрепа на сертифицирането.
2.7.13. Въздействието на всяка промяна в
производството или изпитването на продукта
е оценено и са извършени всички допълнителни проверки и изпитвания.
2.7.14. Всички изпитвания, свързани със
сертифицирането на партидата (включително
на несъответствия със спецификацията или
тенденциите), са завършени в степен, достатъчна за сертифицирането.
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2.7.15. Всички текущи жалби, разследвания или причини за изтегляния от пазара
не променят условията за сертифициране на
въпросната партида.
2.7.16. Налични са необходимите технически
споразумения.
2.7.17. Програмата за самоинспекции е
активна и актуална.
2.7.18. Налични са подходящи механизми
за разпространение и доставка.
2.8. За някои продукти може да се прилагат
специални изисквания, като напр. глава трета
„Допълнителни изисквания при производството на различни категории ветеринарномедицински продукти“, раздел II „Производство
на радиофармацевтични ВМП“.
2.9. В случай на паралелен внос и паралелно
разпространение препакетирането на пусната
на пазара партида трябва да бъде одобрено от
компетентния орган на целевия пазар.
2.9.1. Преди сертифицирането на препакетирана партида квалифицираното лице трябва
да потвърди спазването на националните
изисквания за паралелен внос и правилата
на ЕС за паралелна дистрибуция.
2.9.2. Квалифицираното лице на притежателя на лиценз за производство/внасяне,
което е посочено в лиценза за употреба като
отговорно за сертифицирането на партидата
препакетиран краен продукт, удостоверява,
че препакетирането е извършено съгласно
съответното разрешение, касаещо препакетирания продукт и ДПП.
2.10. Регистриране на сертифицирането от
квалифицираното лице.
2.10.1. Сертифицирането на ВМП се регистрира от квалифицираното лице в предвиден за целта дневник или еквивалентен
документ. Регистрираните данни показват,
че всяка производствена партида отговаря на
разпоредбите на член 55 от Директива 2001/82/
ЕО. Регистрираните данни трябва да се актуализират в хода на операциите, представят
се на органите на БАБХ при поискване и се
съхраняват най-малко пет години от последното вписване съгласно чл. 353а, ал. 5 ЗВД.
2.10.2. При наличие на доклад за проведен
контрол, подписан от квалифицирано лице,
или сертификат, издаден от квалифицирано
лице съгласно чл. 353а, ал. 2 ЗВД, или друго
доказателство за освобождаване за продажба
на въпросния пазар, основано на еквивалентна
система, не се изисква провеждането на допълнителни проверки на съответната партида
при влизане в друга държава членка.
3. Позова ва не на оцен к и на ДПП на
трети страни, напр. одити. В някои случаи
квалифицираното лице може да се позове за
правилното функциониране на системата за
качество на фармацевтични продукти на обекти, участващи в производството на продукта,
на базата на одити, извършени от трети лица.
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3.1. Позоваването на оценка на т рета
страна, напр. одити, трябва да съответства
на глава първа „Основни изисквания при
производството на ветеринарномедицински
продукти“, раздел VII „Възлагателно производство и анализ“, с цел правилното определяне,
договаряне и контролиране на всяка дейност,
възложена на външен изпълнител.
3.2. При одобряването на докладите от
одити трябва да се обърне специално внимание на следното:
а) докладът от одита трябва да обхваща
общите изисквания за ДПП, като например
системата за управление на качество, съответните процедури за производство и контрол на
качеството, свързани с доставения продукт,
например производство на активната субстанция, изпитванията за контрол на качеството,
първична опаковка и пр.; резултатите от
всички одитирани области трябва да бъдат
точно описани в подробен доклад от одита;
б) трябва да се определи дали производството и контролът на качеството на активната субстанция и на ВМП са в съответствие
с изискванията за ДПП или в случай на
производство в трети страни, за ДПП, наймалко еквивалентна на посочената в член 50
от Директива 2001/82/ЕО;
в) при възлагане на дейности на външен
изпълнител трябва да се провери съответствието с лиценза за употреба;
г) квалифицираното лице трябва да гарантира наличието на писмена окончателна
оценка и одобрение на докладите от одити
от трети лица; квалифицираното лице трябва
да има достъп до цялата документация с цел
улесняване прегледа на резултатите от одита
и за потвърждаване надеждността на изпълнението на възложената дейност;
д) въ з ложен и т е дей нос т и с к ри т и ч но
въздействие върху качеството на продукта
трябва да бъдат определени в съответствие
с принципите на управлението на риска за
качеството, както е описано в част III, том 4
на EudraLex; квалифицираното лице трябва
да е запознато с резултатите от одита на
дейностите с критично въздействие върху качеството на продукта, преди да сертифицира
съответните партиди;
е) повторни одити трябва да се извършват
в съответствие с принципите на управлението
на риска за качеството.
4. Управление на неочаквани отклонения.
При условие че са спазени спецификациите
за активните субстанции, помощните вещества, опаковъчните материали и ВМП, квалифицираното лице може да прецени дали да
потвърди съответствието, или да сертифицира
партида, за която е установено неочаквано
отклонение в данните от производствения
процес и/или методите за анализ от тези,
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посочени в лиценза за употреба и/или ДПП.
Отклонението трябва да се проучи и да се
отстрани основната причина. Това може да
изиска подаване на заявление за промяна на
лиценза за употреба във връзка с възможността
за продължаване производството на продукта.
4.1. Въздействието на отклонението трябва
да се оцени съгласно процеса на управление на
риска за качеството с помощта на подходящ
подход, както е посочено в глава IV, раздел
ІІ „Управление на риска за качеството“.
4.2. Процесът на управление на риска за
качеството трябва да включва следното:
а) оценка на потенциалното въздействие
на отклонението върху качеството, безопасността и ефикасността на въпросната(ите)
партида(и) и заключение, че въздействието
е незначително;
б) разглеж дане на необходимост та о т
включване на въпросната(ите) партида(и) в
програмата за текуща стабилност;
в) за биологичните лекарствени продук
ти – отчитане на възможността отклонението
от одобрения процес да има неочаквано въздействие върху безопасността и ефикасността.
4.3. Като се има предвид, че отговорностите могат да бъдат споделени между
повече квалифицирани лица, участващи в
производството и контрола на партидата,
квалифицираното лице, което сертифицира
партида ВМП, трябва да вземе под внимание
отклоненията, които потенциално могат да
повлияят на съответствието с изискванията
за ДПП и/или съответствието с лиценза за
употреба.
5. Освобождаване за продажба на партида.
5.1. Партиди ВМП могат да се освобождават
за продажба или да се пускат на пазара само
след сертифициране от квалифицирано лице,
както е описано по-горе. До приключване на
процеса на сертифициране партидата трябва
да остане в обекта на производство или да се
постави под карантина в друг обект, одобрен
за целта от БАБХ.
5.2. Трябва да се прилагат писмени процедури с мерки, които да гарантират, че несертифицирани партиди няма да се прехвърлят в зони
с партиди, освободени за продажба. Мерките
могат да включват физическо разделяне и
етикетиране или електронно маркиране чрез
използване на валидирани компютризирани
системи. Тези мерки за предотвратяване на
преждевременно освобождаване за продажба
трябва да се прилагат и когато несертифицирани партиди се преместват от един одобрен
обект в друг.
5.3. Необходимите стъпки за уведомяване
относно сертифицирането от квалифицираното лице на обекта, в който освободените
за продажба партиди ще бъдат прехвърлени
и откъдето ще се пускат на пазара, трябва
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да се определят в рамките на техническото
споразумение. Уведомяването на обекта от
квалифицираното лице трябва да бъде официално и недвусмислено и да е в съответствие
с изискванията на глава 4, том 4, част I от
EudraLex.
5.4. Съдържание на потвърждението на
частично производство на ВМП:
5.4.1. Име на продукта и описание на етапа
на производство (напр. парацетамол 500 mg
таблетки, първична опаковка в блистери).
5.4.2. Номер на партида.
5.4.3. Име и адрес на обекта, извършил
частичното производство.
5.4.4. Посочване на техническото споразумение за качество (в съответствие с раздел
VII „Възлагателно производство и анализ“).
5.4.5. Декларация за потвърждение:
„С настоящото потвърждавам, че етапите
на производство, посочени в техническото
споразумение за качество, са извършени в
пълно съответствие с изискванията за ДПП
на ЕС и описаните в споразумението условия
за осигуряване на съответствие с изискванията на лиценза(ите) за употреба, както е
предвидено от възложителя по договор/производителя, който сертифицира и освобождава
за продажба партидата.“
5.4.6. Име на квалифицираното лице, потвърждаващо частичното производство.
5.4.7. Подпис на квалифицираното лице,
потвърждаващо частичното производство.
5.4.8. Дата на подписване.
5.5. Съдържание на партидния сертификат
за ВМП:
5.5.1. Име, концентрация, фармацевтична
форма и големина на опаковката (идентични
с текста на опаковката на крайния продукт).
5.5.2. Номер на партида на крайния продукт.
5.5.3. Държава(и) на дестинация на партидата, поне когато е в ЕС.
5.5.4. Декларация за сертифициране:
„С настоящото удостоверявам, че всички
производствени етапи на тази партида краен
продукт са извършени в пълно съответствие
с изискванията за ДПП на ЕС и (когато е в
рамките на ЕС) с изискванията на лиценза(ите)
за употреба на държавата(ите), за които е
предназначена партидата ВМП.“
5.5.5. Име на квалифицираното лице, сертифицирало партидата.
5.5.6. Подпис на квалифицираното лице,
сертифицирало партидата.
5.5.7. Дата на подписване.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Бозуков
2695
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална
програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2014 – 2018 г. (обн., ДВ,
бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 60 и 89 от 2014 г.,
бр. 92 от 2015 г. и бр. 8 и 42 от 2016 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова
помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода
2014 – 2018 г. (Националната програма) за
следните мерки:
1. „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
2. „Популяризиране на пазарите на трети
държави“.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „по мерките по
чл. 1, ал. 1, т. 1 и 3“ се заменят с „по мярката
по чл. 1, т. 1“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „ал. 1“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „съответната година на
мерките по чл. 1, ал. 1, която се публикува
на интернет страницата на ДФЗ“ се заменят
със „съответната финансова година на мерките по чл. 1“.
3. В ал. 4 думите „ал. 1, която се публикува
на интернет страницата на ДФЗ, в срок наймалко 15 дни преди началото на съответния
период“ се заличават.
4. В ал. 5 думите „ал. 1“ се заличават.
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Въз основа на решение на постоянната
работна група, създадена на основание чл. 4,
ал. 1, изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед период за прием на проекти
със заявено авансово плащане за текущата
финансова година.
(7) Заповедите по ал. 3, 4 и 6 се публикуват
на интернет страницата на ДФЗ в срок наймалко 15 дни преди началото на съответния
период за прием.“
§ 4. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 буква „б“ се отменя.
2. В т. 3 буква „г“:
а) в подточка „аа“ накрая се поставя запетая
и се добавя „подземни колектори за дренаж,
шахти и канали за отводняване“;
б) подточки „бб“ и „вв“ се отменят.
§ 5. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „чл. 1, ал. 1,
т. 1“ се заменят с „чл. 1, т. 1“.
2. Създава се т. 11:
„11. дейности по мярка „Преструктуриране
и конверсия на лозя“, за които кандидатът за
подпомагане е получил финансиране от ЕС
през последните 10 финансови години.“
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§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „отговарящи
на изискванията на чл. 1, ал. 2“ се заменят с
„вписани в лозарския регистър по Закона за
виното и спиртните напитки (ЗВСН)“.
2. Създава се т. 4:
„4. нямат изискуеми публични задължения
към държавата, видът и размерът на които са
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „четвърти я десетичен
знак“ се заменят с „до четвърти знак след
десетичната запетая“;
б) в т. 2, буква „а“ числото „3“ се заменя
с „5“;
в) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а когато е издадена/и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – актуална/и
след последните промени в кадастъра“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При подаване на заявленията по ал. 1
за дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „а“ се
представя уведомление за начало на изкореняване по реда на Наредба № 9 от 2016 г. за
условията и реда за издаване на разрешения
за засаждане на лозя (ДВ, бр. 42 от 2016 г.).“
§ 8. В чл. 11, ал. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „а когато е издадено от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – до
настъпване на промени в кадастъра“.
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Когато кандидатът възнамерява да заяви
авансово плащане, той следва да посочи в
заявлението за предоставяне на финансова
помощ точния размер на сумата за авансовото
плащане и финансовата година, за която има
намерение да упражни това право.“
2. В ал. 2:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 6 се изменя така:
„6. удостоверение за признаване като организация на производители или свидетелство
за признаване като група на производители,
издадено по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за
условията и реда за признаване на организации
на производители на земеделски продукти,
асоциации на организации на производители
и междубраншови организации и на групи
производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.);“
в) в т. 8 накрая се добавят думите „(не се
прилага за кандидатите, които са ЕТ)“;
г) създава се т. 11:
„11. свидетелство за съдимост на кандидата за финансова помощ – физическо лице,
на представляващия кандидата за помощта
едноличен търговец или юридическо лице
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и на членовете на управителния им орган,
както и на временно изпълняващ такава
длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай че членове
са юридически лица – на неговия законен
представител и на техните представители
в съответния управителен орган, издадено
не по-късно от 4 месеца преди представянето му – оригинал или копие, заверено от
ползвателя на помощта; когато за някое от
лицата свидетелството за съдимост подлежи
на издаване от чуждестранен орган, същото
се представя в легализиран превод – оригинал или копие, заверено от кандидата за
финансова помощ.“
3. В ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. нотариално заверено копие или препис от разрешително за водовземане и/или
за ползване на воден обект съгласно чл. 50,
ал. 3 от Закона за водите, придружено от документ, удостоверяващ правното основание
за ползване на водния обект, в случай че
разрешителното за ползване е на трето лице.“
4. В ал. 5 думите „приложение № 5“ се
заменят с „приложение № 6“.
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „ал. 1“ се добавя
„дирекция „Технически инспекторат“ на ДФЗ
извършва проверка на заявените за подпомагане имоти, след което се“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Не е допустимо оттегляне на заявление
за предоставяне на финансова помощ след
уведомяване за евентуални случаи на нередовности на предоставените документи или
за предстояща проверка на място.“
3. В ал. 10, т. 2 думите „нередност – със
срока, необходим за отстраняването им“ се
заменят с „нередност и/или измама – със
заповед на изпълнителния директор на ДФЗ“.
§ 11. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Заявлението за предоставяне
на финансова помощ получава пълен или
частичен отказ в случай на:
1. несъответствие с целите на Националната
програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2014 – 2018 г., дейностите
и изискванията, определени в тази наредба и
в правото на Европейския съюз;
2. несъответствие на проекта с изискването
по чл. 13, ал. 4 за минимален брой точки;
3. недостатъчен бюджет за финансиране на
подаденото заявление, определен в заповедта
по чл. 3, ал. 3;
4. установяване на обстоятелства по чл. 8,
ал. 7;
5. установяване на изискуеми задължения
към ДФЗ;
6. липса на съответствие с изискванията
на чл. 7.
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(2) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ на кандидати/ползватели на
помощ, които са включени в Системата за
ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна
на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета (ОВ, L 298/1 от 26.10.2012 г.).“
§ 12. В чл. 15, ал. 3 изречение второ се
изменя така: „Същото може да бъде заявено
в периода от 16 октомври до 15 декември на
съответната финансова година, посочена в
заявлението по чл. 12, ал. 1 като краен срок
за изпълнение.“
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „банкова гаранция,
учредена в полза на ДФЗ (по образец), в оригинал“ се заменят с „оригинал на банкова
гаранция (по образец), учредена в полза на
ДФЗ“.
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и за наличието на изискуеми
задължения към ДФЗ“.
3. В ал. 5:
а) създават се изречение второ и трето: „Този
срок е 30 работни дни в случай на банкова
гаранция, издадена от банка, с която ДФЗ няма
сключен договор за директна кореспонденция.
Срокът се удължава, когато са:“;
б) създават се т. 1 и 2:
„1. констатирани нередовности, за отстраняването на които е необходимо становище
на други органи или институции – със срока
за получаване на отговора или становището
от съответния орган или институция;
2. постъпили документи и/или информация,
които създават съмнения за нередност и/или
измама – със срока, необходим за отстраняването им; обработката на заявлението за
авансово плащане се спира и възобновява със
заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.“
4. В ал. 9 думите „по чл. 14, ал. 2“ се заменят със „сключен по реда на чл. 14, ал. 2“.
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „по
чл. 14, ал. 2“ се заменят със „сключен по реда
на чл. 14, ал. 2“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Недопустимо е подаването на заявление за окончателно плащане във финансова
година, различна от финансовата година,
определена като краен срок за изпълнение
на дейностите в договора, сключен по реда
на чл. 14, ал. 2. Недопустимо е окончателно
плащане на етапи от дадена дейност и/или
на отделна дейност от договора.“
3. В ал. 3:
а) точка 2 се отменя;
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б) в т. 7 думата „заявили“ се заменя с
„класирани въз основа на изпълнението на“;
в) в т. 9 накрая се добавя „издадено по
реда на чл. 12, ал. 2, т. 6“;
г) създава се т. 13:
„13. свидетелство за съдимост на кандидата за финансова помощ – физическо лице,
на представляващия кандидата за помощта
едноличен търговец или юридическо лице
и на членовете на управителния им орган,
както и на временно изпълняващ такава
длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай, че членове
са юридически лица – на неговия законен
представител и на техните представители
в съответния управителен орган, издадено
не по-късно от 4 месеца преди представянето му – оригинал или копие, заверено от
ползвателя на помощта; когато за някое от
лицата свидетелството за съдимост подлежи
на издаване от чуждестранен орган, същото
се представя в легализиран превод – оригинал или копие, заверено от кандидата за
финансова помощ.“
4. В ал. 5:
а) в т. 1 думата „презасаждане“ се заменя
с „право на презасаждане“;
б) точка 3 се отменя.
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. В ал. 3 думите „по чл. 14, ал. 2“ се заменят със „сключен по реда на чл. 14, ал. 2“.
3. В ал. 5, в текста преди т. 1 след думите
„се удължава“ се добавя „и/или спира“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Не е допустимо оттегляне на заявление
за окончателно плащане след уведомяване за
евентуални случаи на нередовности на предоставените документи или за предстояща
проверка на място.“
§ 16. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. Отказ за изплащане на цялата
финансова помощ по подадено заявление
за окончателно плащане се постановява в
следните случаи:
1. когато инвестицията не е извършена в
срок или заявлението за окончателно плащане не е подадено в регламентирания срок
съгласно чл. 17, ал. 1;
2. когато не са отстранени нередовностите
или непълнотите в срока съгласно чл. 18, ал. 2;
3. когато ползвателят е изпълнил инвестицията върху площ, по-малка от 50 на сто от
договорираната за подпомагане.“
§ 17. В чл. 20, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „констатирана разлика“
се добавя „в размер до 20 на сто“.
2. В т. 2 думите „заявление за“ се заличават, а след думите „констатирана разлика“ се
добавя „в размер до 20 на сто“.
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3. Точка 3 се изменя така:
„3. при окончателно плащане след авансово
изплатена финансова помощ, когато неизпълнението е над 20 на сто, но не повече от 50
на сто от площта по договора, констатирано
с проверките по чл. 18, ал. 1 и 3, подпомагането се изчислява въз основа на установената
от проверка на място площ и се намалява
с двойния размер на установената разлика;
ползвателят следва да възстанови установената разлика в двоен размер; в случай че
ползвателят не възстанови дължимата сума,
ДФЗ усвоява дължимата сума от банковата
гаранция;“.
4. Създава се нова т. 4:
„4. при неизпълнение над 50 на сто от
площта по договор, констатирано с проверките по чл. 18, ал. 1 и 3, ползвателят дължи
връщане на сума, равна на авансово изплатената финансова помощ; ако ползвателят
не възстанови авансово изплатената сума в
седемдневен срок от получаване на искането
за доброволно възстановяване, ДФЗ усвоява
пълния размер на банковата гаранция;“.
5. Досегашната т. 4 става т. 5.
6. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“, а след думите
„по договора“ се добавя „при подаване на
заявление за окончателно плащане“.
7. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите
„т. 5“ се заменят с „т. 6“, а думите „по реда на
т. 1 и 2“ се заменят с „въз основа на площта,
определена от проверката по чл. 18, ал. 3“.
8. Досегашната т. 7 става т. 8 и се изменя
така:
„8. при условие че ползвателят е изпълнил
дейности на по-малко от 50 на сто от площта
по договора, констатирано от ДФЗ с проверките по чл. 18, ал. 1 и 3, на ползвателя не се
предоставя безвъзмездна финансова помощ;
когато неизпълнението е над 20 на сто, но не
повече от 50 на сто, подпомагането се изчислява въз основа на установената от проверка на
място площ и се намалява с двойния размер
на установената разлика.“
§ 18. В чл. 21, ал. 1 изречение второ се
изменя така: „Към искането се прилага писмена обосновка с приложени доказателства,
необходими за преценка на неговата основателност.“
§ 19. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по реда на чл. 2, ал. 2“
се заменят със „със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ ведно с описаните в
заявлението документи“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 20. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. След извършване на необходимите
проверки по реда на ЗВСН и в случай на одоб
рение на заявлението по чл. 23 изпълнителният директор на ИАЛВ издава разрешение
за презасаждане с отложено изкореняване.“
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§ 21. В чл. 25, ал. 2 думите „документите
по чл. 24, ал. 4“ се заменят с „разрешението
по чл. 24“.
§ 22. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „производителят“ се заменя с „бенефициентът“.
2. В ал. 8 думите „предоставената по ал. 5
актуална справка“ се заменят със „с издадено
от ИАЛВ удостоверение за спазване на изискването по ал. 1“.
§ 23. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявление за обезщетение за загуба
на доход се подава в ЦУ на ДФЗ в рамките
на финансовата година, в която се подава
заявлението по чл. 17, ал. 1, към което се
прилага удостоверението по чл. 27, ал. 3 и
изрично нотариално заверено пълномощно в
оригинал, когато документите се подават от
упълномощено лице.“
§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „три години след окончателно изплащане на финансовата помощ“ се
заменят с „края на петата календарна година,
следваща годината на окончателно изплащане
на финансовата помощ“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
проверка на място за изпълнение на задължението по ал. 1. Ползвателите на финансова
помощ, подлежащи на проверка, се определят
на база риск анализ.
(4) При неизпълнение на задължението по
ал. 1 ДФЗ писмено предупреждава ползвателя
за констатираното неизпълнение и предвидените за това санкции, като му дава възможност
в едномесечен срок от получаване на предуп
реждението да отстрани нередовностите. В
случай на отстраняване на нарушението в
указания срок ползвателят не се санкционира.“
§ 25. В чл. 29а, ал. 1 след думата „помощ“
се добавя „до изтичане на срока по чл. 29,
ал. 1“, а думите „земеделски площи в стопанството“ се заменят с „площи, заети с лозови
насаждения, за които е получено финансово
подпомагане“.
§ 26. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в период от 3 години
след окончателното изплащане на помощта“ се
заменят с „в срок до края на петата календарна
година, следваща годината на окончателно
изплащане на финансовата помощ“.
2. В ал. 4 думите „За период от три години
след окончателното изплащане“ се заменят
с „В срок до края на петата календарна
година, следваща годината на окончателно
изплащане“.
§ 27. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По мярката се подпомагат следните
дейности и свързаните с тях разходи:
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1. Mерки за популяризиране или реклама,
които изтъкват предимствата на продуктите,
произведени в Европейския съюз, най-вече от
гледна точка на качеството, безопасността на
храните или грижата за околната среда, като:
а) рекламни кампании – разходи за режисура, персонал, разходи за изработка на
к липове – до три на брой, с максимална
продължителност 30 секунди;
б) разходи за дизайн, разходи за отпечатване на реклама и/или рекламни текстове
(статия) в печатни издания, разходи за езикова адаптация (превод), както и разходи за
публикуване на съобщение за дадено събитие
(покана и/или прессъобщение); разходите за
публикуване на съобщение за дадено събитие
включват разходи за отпечатване и разходи
за езикова адаптация;
в) разходи за закупуване и брандиране на
рекламни материали – ключодържатели, USB
стикове, разходи за закупуване и брандиране
на химикалки;
г) разходи за дизайн и разходи за отпечатване на печатни рекламни материали – брошури, папки;
д) разходи за дизайн на уебсайт и закупуване
на домейн, разходи за хостинг и поддръжка
на домейн, администриране на уебсайта по
години.
2. Участия в мероприятия, като:
а) из ложен и я с меж д у народ на знач имост – панаири и международни изложби,
секторни или общи, насочени към специалистите или потребителите, разходи за такса за
участие, наем на пространство, конструкция
на щанд, персонал на щанд – до 2 хостеси,
разходи за закупуване и брандиране на тениски и шапки за наетия персонал, наемане на
техника (хладилници и монитори), такса за
обслужване (вода, електричество, почистване,
охрана, оборудване за дегустация), складиране
и транспорт (външен и вътрешен) на мостри,
както и разходи за самолетни билети, хотелско
настаняване и дневни на представители от
България съгласно Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина,
приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50
от 2004 г.);
б) демонс т ра ц и и в т ърг овск и о б ек т и
(POS – point of sales) – разходи за наемане
на щанд, осигуряване на персонал – 2 лица
на обект, логистика и транспорт (външен и
вътрешен) за мостри, складиране на мостри,
както и разходи за самолетни билети, хотелско
настаняване и дневни на представители от
България съгласно Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина;
в) организиране на посещени я в Българи я на за и н т ерес ова н и п редс та ви т ел и
от целевата/ите държава/и – търговци на
дребно, сомелиери, т у ристическ и агенти,
хотелски агенти, международни журналисти,
отразяващи теми, свързани с вино; разходи
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за самолетни билети, хотели, изхранване
(кетъринг) за гостите, наем на вътрешен
транспорт, разходи за преводач.
3. Организиране и провеждане на действия, свързани с информационни кампании,
по -спец иа лно о т носно реж ими те на ЕС,
отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното
производство. Действията по букви „а“ и „б“
се изпълняват само паралелно с провеждане
на мероприятия по т. 2, букви „а“ или „б“ и
могат да включват разходи за:
а) организиране на бизнес срещи между
професионалистите и потребителите, наемане
на зали, техническо оборудване, осигуряване
на кетъринг и вътрешен транспорт на мостри;
б) организиране на работни срещи, тематични вечери/продуктова дегустация, разходи
за вътрешен транспорт на мостри, наем на
помещение, наем на техника/видеомонитор, хонорар на сомелиер от целевата/ите
държава/и, хонорар на говорител (само за
наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг.
4. Изпълнение на дейностите – разходи за
закупуване на мостри, които не надвишават 10
на сто от общата сума на одобрените разходи
на конкретната дейност.
5. Извършване на административни дейности – разходи за заплати на персонала,
както и разходи за възнаграждения на лица,
наети по граждански договори, разходи за
управление на проекта, които не следва да
надвишават 4 на сто от общата сума на одоб
рените и извършени дейности.
6. Изпълнение на дейностите – разходи за
възнаграждение на организацията изпълнител,
които не следва да надвишават 10 на сто от
общата сума на одобрените и извършените
дейности.“
2. В ал. 4 се създава т. 8:
„8. извършване на дейности извън обхвата
на чл. 31, ал. 2.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Не се подпомагат проекти и дейности,
получили финансиране съгласно Регламент
(ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември
2007 г. относно действията за информиране и
насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети
страни (ОВ, L 3/1 от 5.01.2008 г.), Регламент
(ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент
и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани
със селскостопански продукти, прилагани на
вътрешния пазар в трети държави и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета
(OB, L 317/56 от 4.11.2014 г.) и Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна
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на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
(ОВ, L 347/487 от 20.12.2013 г.) и с мерките,
финансирани по национални и регионални
кампании.“
§ 28. В чл. 32, ал. 1, т. 4 думите „чл. 5 от“
се заличават.
§ 29. В чл. 33 ал. 12 се отменя.
§ 30. В чл. 33а ал. 12 се отменя.
§ 31. В чл. 34, ал. 2 думата „Периодът“ се
заменя със „Срокът“.
§ 32. Наименованието на раздел V се изменя
така: „Условия и ред за участие“.
§ 33. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Допустими за финансово подпомагане
по мярката са кандидати, които отговарят
на изиск вани ята на чл. 10 от Делегиран
регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията за
допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на националните програми за
подпомагане в лозаро-винарския сектор и
за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008
на Комисията (ОВ, L 190/1 от 15.07.2016 г.)
и на чл. 5 от Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/1150 на Комисията за определяне на
правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1308/2013 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на националните
програми за подпомагане в лозаро-винарския
сектор (ОВ, L 190/23 от 15.07.2016 г.) , наричан
по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/1150“. Кандидатите по чл. 32, ал. 1 и/
или винопроизводителите, участващи в промоционалния проект, трябва да:
1. имат достатъчен технически капацитет
(извършването на предлаганата операция
следва да бъде осигурено от професионалисти,
наети специално за целите на операцията, и/
или от персонал с необходимите опит, образование и квалификация за реализиране на
мерките и от наличието на помещение за
целите на промоционалния проект);
2. имат достатъчен финансов ресурс за
реализиране на дейностите, заложени в промоционалния проект (изследва се финансовата
стабилност чрез текущата печалба съгласно
представените годишни финансови отчети,
отчети за приходи и разходи и счетоводни
баланси за предходната година на кандидата и/
или на участниците, която да бъде съразмерна
на стойността на промоционалния проект);
3. имат достатъчно произведени продукти
в качествено отношение (вина със защитено
наименование за произход (ЗНП), защитено
географско указание (ЗГУ) или за сортови
вина без ЗНП/ЗГУ) и количествено отношение (произведени и съхранявани количества
вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина (стокови
наличности) за предходните две години;
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4. отговарят на изискването за пазарен дял
по чл. 37, ал. 4, т. 2.“
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 се създава ново
изречение първо: „Периодите за подаване
на заявления за предоставяне на финансова
помощ по мярката се определят ежегодно,
като тази информация се публикува на интернет страницата на ДФЗ, в срок най-малко 30
дни преди началото на съответния период.“;
досегашният текст става изречение второ;
б) точка 10 се изменя така:
„10. копие от годишни финансови отчети
за приходи и разходи и счетоводен баланс
за последните две години, удостоверяващи
финансов капацитет на кандидата и/или на
членовете, у частващи в промоциона лни я
проект;“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изпълнителната агенция по лозата и
виното изпраща служебно на ДФЗ справка,
включваща информация за:
1. стокови наличности – съхранявани количества вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина
от последна и предходни реколти към 31
юли за последните две винарски години от
фирмите винопроизводители, участващи в
промоционалния проект;
2. произведените вина със ЗНП/ЗГУ и
сортове без ЗНП/ЗГ У за последните две
години от винопроизводителите, участващи
в промоционалния проект, удостоверяваща
дали кандидатът отговаря на изискването
за пазарен дял от не по-малко от 10 на сто
спрямо общото производство за страната на
произведените вина със ЗНП/ЗГУ и сортове
без ЗНП/ЗГУ (пазарният дял се формира от
произведените вина със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ на винопроизводителите,
участващи в промоционалния проект, спрямо
общото производство за страната със ЗНП/
ЗГУ и сортове без ЗНП/ЗГУ);
3. общо произведено за страната количество вино със ЗНП/ЗГУ и сортове без ЗНП/
ЗГУ за страната;
4. продадени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови
вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години
от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект;
5. износ на вино със ЗНП/ЗГУ и сортови
вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години
от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) Държавен фонд „Земеделие“ има право
да изисква представянето и на документи извън
посочените в ал. 3 и утвърдения образец на
заявление за финансово подпомагане, когато
са свързани със заявения за подпомагане на
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промоционален проект и/или са от значение
за произнасянето на изпълнителния директор
на ДФЗ по чл. 39. Представените след този
срок данни и/или документи, както и такива,
които не са изрично изискани от ДФЗ, не се
вземат предвид при последващата обработка
на заявлението за подпомагане.“
§ 34. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създават се ново изречение второ и трето:
„Този срок спира да тече, когато заявлението
е нередовно, не са предоставени всички необходими документи или е необходимо да бъде
подадена допълнителна информация, както и
при извършване на допълнителна проверка.
Срокът за обработка продължава да тече след
получаване на документите или от датата на
извършване на проверките.“;
б) досегашното изречение второ става
изречение четвърто.
2. В ал. 2:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 4 думите „по чл. 32, ал. 1, т. 2, 3, 4
и 5“ се заличават;
в) точка 6 се изменя така:
„6. в промоционалния проект не е формулирана стратегия, целяща увеличение с не
по-малко от 10 на сто ръста на продажбите/
износ, както и кандидатите нямат достатъчно
количество вина със ЗНП/ЗГУ и сортови без
ЗНП/ЗГУ на склад за реализиране на заложената стратегия;“
г) създават се т. 8 – 14:
„8. предложените разходи на операцията
надвишават обичайните пазарни цени;
9. кандидатът не притежава необходимия
технически капацитет по чл. 37, ал. 2, т. 1;
10. кандидатът не разполага с необходимите
финансови ресурси по чл. 37, ал. 2, т. 2;
11. кандидатът не е спазил изискванията
на чл. 33 и 33а при избора на организация
изпълнител и оценяваща организация;
12. се установи наличие на изкуствено създадени условия за получаване на финансова
помощ с оглед извличането на предимства
в противоречие с целите на мярката за подпомагане;
13. се установи свързаност между кандидатите по мярката, организацията изпълнител и
оценяващата организация съгласно представени договори по чл. 37, ал. 3, т. 11;
14. дейностите в промоционалния проект не
съответстват на дейностите и изискванията,
определени в тази наредба, и на насоките на
Европейския съюз за прилагане на мярката,
публикувани на официалния интернет портал:
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/
navigation/container.jsp.“
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§ 35. В чл. 43 се създава ал. 6:
„(6) Когато в заявлението за междинно
плащане е заявена за възстановяване сума,
равна или по-голяма от левовата равностойност на 300 000 евро, към него се прилага
сертификат за извършен финансов отчет съгласно чл. 41, ал. 1 от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2016/1150.“
§ 36. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато в заявлението за окончателно
плащане е заявена за възстановяване сума,
равна или по-голяма от левовата равностойност на 300 000 евро, към него се прилага
копие от сертификат за извършен финансов
отчет съгласно чл. 41, ал. 1 от Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/1150.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Ползвателят може да подаде искане
за промяна на договора с ДФЗ не по-късно
от 3 месеца преди изтичане на неговия срок.
Към искането се прилагат доказателства,
необходими за преценка на неговата основателност. Ползвателят на финансова помощ
може да поиска изменение на договора само
веднъж на полугодие от съответния период,
но не повече от две изменения на период. Не
се допуска изменение и/или допълнение на
договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/
или променя дейностите, с което се нарушава
първоначалната стратегия на промоционалния проект;
2. води до увеличаване на стойността на
договорената финансова помощ;
3. пренасочва бюджет от поддейност в
поддейност и от действие в действие;
4. води до завишаване на единичните цени;
5. води до промяна на бюджета по дейности
и периоди;
6. води до замяна на поддейност с поддейност и действие с действие.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея се
създават т. 6, 7, 8 и 9:
„6. ползвателят на финансова помощ не е
спазил изискванията на чл. 40, ал. 4;
7. към заявлението за междинно и/или
окончателно плащане не е представен сертификат за извършен финансов отчет съгласно
чл. 41, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/1150;
8. при изпълнението са използвани текстове
и материали, които не са одобрени, на ДФЗ;
9. са извършени дейности след изтичане
на конкретния период съгласно чл. 34, ал. 2.“
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§ 37. Глава пета „Мярка „Събиране на
реколтата на зелено“ с чл. 46 – 54 се отменя.
§ 38. В § 1 – допълнителна разпоредба, се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 числото „15“ се заменя с „16“ и навсякъде в текста числото „14“ се заменя с „15“.
2. В т. 26 накрая се добавя „или с различни
разстояния на засаждане“.
3. Точка 29 се отменя.
4. В т. 44:
а) в текста преди т. 1 думите „изпълнено
поне едно от“ се заменят със „са изпълнени“;
б) в т. 2 след думата „членовете“ се добавя „участници в промоционалния проект“ и
числото „20“ се заменя с „10“.
5. Създават се т. 50, 51 и 52:
„50. „Производител“ е физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица независимо от правния статут,
предоставен на групата и на нейните членове
от законодателството, чието стопанство се
намира в рамките на територията на Съюза,
което стопанисва площ, засадена с лози.
51. „Очевидна грешка“ е всяко несъответствие между формираната истинска воля на
кандидата или ползвателя и нейното външно
изразяване във всички негови искания, молби
или заявления, свързани с документите за
подпомагане.
52. „Действие“ е съвкупност от дейности,
притежаващи достатъчен обхват, за да улеснят
„
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представянето на характеристиките на вината
със ЗНП, ЗГУ или сортови вина без ЗНП/ЗГУ.“
§ 39. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1
се правят следните изменения:
1. Точка 2 „Конверсия на сортовия състав
на насаждението със сортове, класифицирани
за съответните лозарски райони на страната
чрез присаждане (чл. 5, ал. 1, т. 1, буква „б“)“
се отменя.
2. В т. 8:
а) текстът „Пределната цена на инвестицията за практиките по:
изграждане на противоерозионна агротех
ника (оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или
не) – 10 730,00 лв./ха;
изграждане на подземни колектори за дренаж (отводняване) – 10 730,00 лв./ха;
изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на
изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби) – 10 730,00 лв./ха“
се заменя със: „Пределната цена на инвестицията за практиките по изграждане на
противоерозионна агротехника, подземни
колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване – 10 730,00 лв./ха“;
б) таблицата се изменя така:

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА БОРБА С ЕРОЗИЯТА
Изграждане на противоерозионна агротехника, подземни колектори за дренаж,
шахти и канали за отводняване
(оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не)
Мерна
Единична цена Цена за 1 хектар лозе
№
Практики
Количество
единица
(лв.)
(лв.)
1.

Материали и транспорт

2.

Изграждане (ръчен и механизиран труд)
10 730,00

Общо (лв.)
75 %

8047,50

Изграждане или реконструкция на тераси
№

Практики

Мерна
единица

1.

Материали и транспорт

2.

Изграждане (ръчен и механизиран труд)

Количество

Единична цена Цена за 1 хектар лозе
(лв.)
(лв.)

21 125,00

Общо за изграждане/реконструкция на тераси
75 %

15 843,75

“
§ 40. В приложение № 6 към чл. 13, ал. 4, на ред критерий № 7 „Кандидатът е млад гроздопроизводител“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В колона 2 от таблицата навсякъде в текста след думите „40 години“ се добавя „и има
завършен 150-часов курс на обучение или диплома за завършено средно специално или висше
образование в областта на лозарството“.
2. В колона 3 от таблицата се създава изречение трето: „Копие от документ за завършен
150-часов курс на обучение или копие от диплома за завършено средно специално или висше
образование в областта на лозарството.“
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§ 41. Приложение № 7 към чл. 38, ал. 4 се изменя така:
Критерии за оценка на промоционални проекти
Критерии за оценка
1. Общо значение на проекта/на кандидата
1.1. Значение на проекта за пазарната ситуация/нуждите
на сектора
Проектът е насочен към целевите пазари на Китай,
Япония, Тайван, Сингапур, Виетнам, Тайланд, Алжир,
Русия, САЩ и Бразилия

Максимален
брой точки*
4

4
4

между 11 % и 20 %

2

между 21 % и 30 %

3

над 30 %

4

2. Приложно поле и обхват на програмните действия по
отношение:

42

2.1. Продължителност на проекта

4

1 година

2

2 години

3

3 години

4

2.2. Значение на програмата за целевите групи (брой
целеви групи)

10

дистрибутори

4

потребители, с изключение на младите и подрастващите

3

2.4. Разнообразие на дейности (ясно описани и определени,
като е включена спецификация на продуктите, разходите,
детайлно разбити на единични бройки и цени):
изработване на уебсайт, публикуване на рекламни статии,
изработване на видеоклипове

Държавен фонд „Земеделие“

4

1.2.1. Пазарен дял от произведените вина със ЗНП, ЗГУ и
сортови вина без ЗНП, ЗГУ на участниците в промоционалния проект спрямо общото производство за страната
на вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина без ЗНП, ЗГУ

2.3. Информационни кампании, по-специално относно
режимите на Общността, отнасящи се до биологичното
производство

Информация от

8

1.2. Представителност на кандидата:

лица, формиращи обществено мнение (журналисти, експерт по кулинарното изкуство)
учебни заведения от сектора на хотелиерството и ресторантьорството

„Приложение № 7
към чл. 38, ал. 4

Обобщена справка от ИАЛВ по чл. 37,
ал. 4, удостоверяваща произведени,
продадени, съхранявани и изнесени
вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без
ЗНП/ЗГУ от винопроизводителите,
участници в проекта, и общо производство за страната на вина със ЗНП/
ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ

Промоционален проект

Промоционален проект

2
1

4

1. Промоционален проект
2. Копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и,
сертифициран/и като биологичен/и

15
1

демонстрации в търговски обекти (POS – point of sales)

3

Промоционален проект

участия в международни изложения

5

Промоционален проект

информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС, отнасящи се до наименованията за произход,
географските указания и биологичното производство

2

Промоционален проект

организиране на посещения в България

4

2.5. Брой на целеви пазари

3

един или повече от три целеви пазара

1

два целеви пазара

2

три целеви пазара

3

Промоционален проект
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Критерии за оценка

Максимален
брой точки*

2.6. Обхват и разнообразие на продуктовата гама – ще
се оценява в два допълващи се аспекта:

6

2.6.1. Капацитет на кандидата/участниците в промоционалния проект в количествено отношение (стоковите
наличности) на вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина без
ЗНП, ЗГУ, съотносими към заложената стратегия

3

между 11 % и 15 %

1

между 16 % и 20 %

2

над 20 %

3

2.6.2. По-висока оценка при по-разнообразен асортимент
(дава се по-голяма възможност за отговор на пазара)

3

вина със ЗНП

1

вина със ЗГУ

1

Сортови вина без ЗНП/ЗГУ

1

3. Проектът е насочен към нови държави, които до момента не са били подпомагани по схемата
4. Кандидатът не е получавал подпомагане до момента
по схемата

С Т Р. 4 5

Информация от

Обобщена справка от ИАЛВ по чл. 37,
ал. 4, удостоверяваща произведени,
продадени, съхранявани и изнесени
вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без
ЗНП/ЗГУ от винопроизводителите,
участници в проекта, и общо производство за страната на вина със ЗНП/
ЗГУ и сортови без ЗНП/ЗГУ

Промоционален проект

4

Държавен фонд „Земеделие“

4

Държавен фонд „Земеделие“

5. Възможност за „търговски отговор“:

8

5.1. Реализиран износ на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови без
ЗНП/ЗГУ за последните две години – процент на износ от
общите продажби на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина
без ЗНП/ЗГУ за последните две години на участниците
в промоционалния проект

4

до 30 %

2

между 31 % и 60 %

3

над 60 %

4

5.2. Наличие на дистрибуция на целевия пазар (дистрибутори, партньори)

4

6. Международно присъствие на кандидата и/или на
участниците в промоционалния проект за минимум
последните две години

9

участия в международни изложения

4

участия в международни конкурси

2

спечелени награди от международни конкурси

3

ОБЩО

75

Обобощена справка от ИАЛВ по чл. 37,
ал. 4, удостоверяваща произведени,
продадени, съхранявани и изнесени
вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без
ЗНП/ЗГУ от винопроизводителите,
участници в проекта, и общо производство за страната на вина със ЗНП/
ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ
Документ, удостоверяващ партньорства на кандидата с дистрибутори и
партньори в трети страни

Документ, удостоверяващ участие на
кандидата в международни изложения
(Членовете на кандидата са включени
в каталози на изложения, фактури,
удостоверяващи такси за участие и др.)
Каталог от проведените конкурси; програма, удостоверяваща участие, и др.
Документ, удостоверяващ
получена/и награда/и

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 42. Разпоредбите на § 36, т. 3 се прилагат и за договорите за изпълнение на промоционални
проекти, сключени преди влизане на тази наредба в сила, чието изпълнение не е приключило.
§ 43. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Бозуков
2754
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 3
от 6 април 2017 г.

за условията и реда за приемане и обучение
на лицата, търсещи или получили международна закрила
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за приемането и обучението на
лицата, търсещи или получили международна
закрила, когато не притежават документ за
завършен клас, етап или степен на образование.
Чл. 2. На лицата, търсещи или получили
международна закрила, се осигурява безплатно
образование в държавните и в общинските
училища на Република България при условията
и по реда за българските граждани.
Чл. 3. Приемането на лицата, търсещи или
получили международна закрила, се извършва
в държавни и в общински детски градини и
училища на територията на Република България над утвърдения държавен план-прием
или училищен план-прием.
Раздел II
Приемане и обучение на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили
международна закрила
Чл. 4. (1) Приемането на малолетен или
непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, в определена
подгот ви телна г ру па на за д ъ л ж и телното
предучилищно образование или в определен
клас в държавно или в общинско училище се
извършва след подадено заявление (приложение № 1) от родителя (настойника, попечителя,
представителя на непридруженото малолетно
или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила) до началника
на съответното регионално управление на
образованието.
(2) Началникът на регионалното управление
на образованието в срок до 7 работни дни
насочва малолетния или непълнолетния чужденец по ал. 1 към определена детска градина
или училище съобразно местоживеенето му
и желанието на родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото
малолетно или непълнолетно лице, търсещо
или получило международна закрила).
(3) Записването на деца, търсещи или получили международна закрила, в подготвителна група на задължителното предучилищно
образование се извършва по време на цялата
учебна година.
(4) Записването на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили
международна закрила, в държавните или в
общинските училища се извършва по време
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на цялата учебна година, но не по-късно от 30
учебни дни преди приключването на втория
учебен срок.
(5) В слу чаите, когато записването на
малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила,
в държавните или в общинските училища се
извършва до 45 учебни дни преди приключването на втория учебен срок, оформянето
на годишните оценки се извършва въз основа
на едно текущо изпитване по учебен предмет.
Чл. 5. (1) Организацията и координацията
на дейностите във връзка с приемането на
малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила,
се осъществяват от координиращия екип в
детската градина или в училището, създаден
по реда на държавния образователен стандарт
за приобщаващото образование.
(2) В срок до 7 работни дни от насочването
по чл. 4, ал. 2 директорът на детската градина
или училището по предложение на координиращия екип определя със заповед комисия
за провеждане на събеседване и насочване на
малолетния или непълнолетния чужденец,
търсещ или получил международна закрила,
в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в
определен клас на училищното образование.
(3) Съставът на комиси ята в детската
градина или в училището за провеждане на
събеседване и насочване на децата, търсещи
или получили международна закрила, в определена подготвителна група на задължителното
предучилищно образование включва учители
от подготвителната група на задължителното
предучилищно образование и психолог, а по
преценка на координиращия екип – и други
педагогически специалисти.
(4) Съставът на комисията в училището за
провеждане на събеседване и насочване на
ученици, търсещи или получили международна
закрила, включва учител по български език
и литература или начален учител, учители
по учебни предмети за класа, съответстващ
на възрастта на чужденеца по ал. 2, психолог
или педагогически съветник, а по преценка на
координиращия екип – и други педагогически
специалисти.
Чл. 6. (1) В срок до 7 работни дни от
издаването на заповедта на директора комисията по чл. 5, ал. 2 провежда събеседване
с малолетния или непълнолетния чужденец,
търсещ или получил международна закрила,
за изучаваните предмети и за класа или за
начина, по който се е обучавал в държавата
по произход, с цел насочването му в определена подготвителна група на задължителното
предучилищно образование или в определен
клас от училищното образование и изготвя
протокол, който съдържа:
1. предложение за подготвителната група
или класа, в който чужденецът по ал. 1 може
да продължи обучението си;
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2. предложение за профил или специалност
от професия, по която чужденецът по ал. 1
може да се обучава (където е приложимо);
3. предложение за формата на обучение.
(2) Съответното регионално управление на
образованието съдейства за осигуряването на
преводач при провеждането на събеседването
по ал. 1.
(3) Неразделна част от протокола е картата
от проведеното събеседване по ал. 1 (приложение № 2), в която се отразява становището
на комисията за допълнителното обучение по
български език като чужд за подкрепа на приобщаването на малолетния или непълнолетния
чужденец, търсещ или получил международна
закрила, както и за допълнително обучение
по други учебни предмети при необходимост.
(4) Протоколът по ал. 1 заедно с картата
от проведеното събеседване по ал. 3 се предоставя на координиращия екип в детската
градина или в училището.
(5) Координиращият екип в детската градина или в училището в срок до 7 работни дни
от получаването на протокола и на картата
от проведеното събеседване изготвя доклад до
директора на детската градина или училището,
който съдържа и указания към учителите в
подготвителната група или към учителите по
учебни предмети за организиране при необходимост на допълнително обучение.
(6) В срока по ал. 5 координиращият екип
в детската градина или в училището информира родител я (настойника, попечител я,
представителя на непридруженото малолетно
или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила) за резултатите
от проведеното събеседване и за указанията,
отправени към учителите, за провеждане на
допълнително обучение.
(7) Директорът на детската градина или на
училището издава заповед в срок до 3 работни
дни от получаването на доклада по ал. 5 за
приемането на малолетния или непълнолетния
чужденец, търсещ или получил международна
закрила, в съответна подготвителна група
или в съответен клас съобразно доклада на
координиращия екип.
Чл. 7. (1) Комисията по чл. 5, ал. 2 проследява напредъка на малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил
международна закрила, и изготвя доклад до
координиращия екип в детската градина или
в училището в края на съответната учебна
година и при необходимост.
(2) Въз основа на доклада по ал. 1 координиращият екип може да предложи на директора
промяна в указанията за организиране на
индивидуалната работа с чужденеца по ал. 1 в
зависимост от резултатите от обучението му,
за което информира родителя (настойника,
попечителя, представителя на непридруженото
малолетно или непълнолетно лице, търсещо
или получило международна закрила).
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Чл. 8. За децата и учениците, търсещи или
получили международна закрила, приети в
държавните и в общинските детски градини и
училища в Република България, се осигуряват:
1. допълнителни модули по образователно
направление български език – за децата, които
са в задължителна предучилищна възраст;
2. допълнително обучение по български
език и литература като част от общата подкрепа
за придобиване на очакваните резултати от
обучението по учебния предмет, определени
в учебната програма за съответния клас – за
учениците, които са в задължителна училищна възраст;
3. допълнително обучение по български
език като чужд за подкрепа на приобщаването
им – за учениците, които са в задължителна
училищна възраст.
Чл. 9. Допълнителното обучение по български език като чужд за деца и ученици,
търсещи или получили международна закрила,
се провежда при условията и по реда, определени в държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 2, 7 и 17 от Закона за
предучилищното и училищното образование,
и след подадено заявление от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно
лице, търсещо или получило международна
закрила) до директора на детската градина
или на училището.
Чл. 10. (1) Търсещите или полу чилите
международна закрила се записват в училищното образование, след като валидират
компетентности при условията и по реда,
определени в Наредба № 11 от 2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на
учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.), с изключение
на записването в класовете от началния етап
на основната образователна степен – от I до
IV клас, в които ученик, търсещ или получил
международна закрила, се записва по възраст,
без да валидира придобити компетентности.
(2) Ученик, търсещ или получил международна закрила, може да бъде записан в
определен клас в държавно или в общинско
училище за класовете от прогимназиалния
или първия гимназиален етап, като същият
следва да валидира придобити компетентности за завършен предходен клас или етап на
образование до края на учебната година, в
която е приет за обучение.
(3) В случай че ученикът, търсещ или
получил международна закрила, не може да
валидира компетентностите по всички учебни предмети за предходния клас или етап на
образование до края на учебната година, той
има право да бъде записан в следващ клас
при успешно завършено обучение на класа, в
който се е обучавал през съответната учебна
година, и да прехвърли за валидиране до 3
учебни предмета от предходния клас или етап
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на образование до завършване на съответния
етап на образование – прогимназиален или
първи гимназиален етап, в който се обучава.
(4) В случай че до завършване на съответния
етап на образование ученикът, търсещ или
получил международна закрила, не валидира
прехвърлените за валидиране до 3 учебни
предмета, той не получава свидетелство за
основно образование или удостоверение за първи гимназиален етап на средно образование.
Чл. 11. Когато резултатите от обучението
на ученици, търсещи или получили международна закрила, обучаващи се в класовете
от прогимназиалния или първия гимназиален
етап, не позволяват преминаването им в следващ клас, по преценка на комисията по чл. 5,
ал. 2 може да повторят класа или да бъдат
върнати в предходен клас, но не с повече от
три години от класа, в който учениците са се
обучавали през съответната учебна година.
Раздел IІІ
Приемане и обучение на пълнолетните чужденци, получили международна закрила, в
училищата на Република България
Чл. 12. Пълнолетните чуж денци, получили международна закрила, имат право на
достъп до основно и средно образование,
включително професионално образование и
професионално обучение, при условията и по
реда за българските граждани.
Чл. 13. Пълнолетните чужденци, получили
международна закрила, могат да се обучават
във вечерна, задочна, индивидуална или самостоятелна форма на обучение.
Чл. 14. Пълнолетните чужденци, получили
международна закрила, се приемат и обучават
в държавно или в общинско училище при условията и по реда, посочени в раздел ІІ, след
признаване на завършен период, клас, етап,
завършена степен на училищно образование
и професионална квалификация съгласно
Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба лица, търсещи или получили международна закрила,
са лицата, заявили желание за получаване
или получили закрила по реда на Закона за
убежището и бежанците.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 26, ал. 4 от Закона за убежището и бежанците.
§ 3. Наредбата е съгласувана с Държавната агенция за бежанците при Министерския
съвет.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 3 от
2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на Република
България (ДВ, бр. 74 от 2000 г.).
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§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Денков
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
ДО
НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
..............................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от .............................................................................
................................................................................. ,
(име и фамилия, страна на произход)
ЛНЧ/ЕГН ............................................................. ,
с адресна регистрация ..........................................
..................................................................................
родител/настойник/попечител/представител на
..................................………….……………….......................
..................................................................................
(име и фамилия, страна на произход, ЛНЧ/ЕГН и адресна регистрация на малолетния или непълнолетния
чужденец, търсещ или получил международна закрила)
УВАЖ АЕМИ/УВАЖ АЕМА ГОСПОДИН/
ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,
Моля синът ми/дъщеря ми/представляваният
от мен .....................................................................
..................................................................................
(име и фамилия на малолетния или непълнолетния
чужденец, търсещ или получил международна закрила)
да бъде насочен/а към детска градина/училище, за
да продължи обучението си в Република България.
Предоставям следната информация за сина
ми/дъщеря ми:
1. Ниво на владеене на български език .......
..................................................................................
2. Посещавани курсове по български език
..................................................................................
3. Майчин език ................................................
..................................................................................
4. Ниво на владеене на английски/немски/
френски/друг европейски език ...........................
..................................................................................
5. Последна завършена група/завършен клас/
етап/степен на образование ................................
..................................................................................
6. Профил/професия .......................................
..................................................................................
7. Училището, градът и страната, където
последно се е обучавал/а ....................................
..................................................................................
8. Предпочитание за класа, в който да бъде
насочен/а ................................................................
..................................................................................
С уважение,
..................................................................................
(подпис, име и фамилия на родителя/настойника/
попечител я/представител я на малолетни я или
непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила)
Дата
…………………………………
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Приложение № 2
към чл. 6, ал. 3
КАРТА
от проведено събеседване с лице, търсещо или получило международна закрила
Име и възраст на лицето
Ниво на владеене на български език Незадоволително

Задоволително

Добро

Отлично

Препоръки за допълнително обучение на българския език като чужд
за периода
от ……...................................................
до ……......................................................

Препоръки за допълнително обучение по модул на образователно
направление български език/по
учебния предмет български език
и литература за периода
от ........................................................
до ........................................................

Препоръки за допълнително обучение по учебни предмети за периода
от ........................................................
до ........................................................

Други препоръки

Дата:

Комисия:

....................
....................
....................
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на
отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. съдържат опасни вещества в концентрации, които биха довели до проява на едно
или повече от опасните свойства от НP 1 до
НP 8, и/или от HP 10 до HP 15, посочени в
приложение № 3 от ЗУО, и/или HP 9 съгласно
заповедта по чл. 14, ал. 2;“
б) в т. 3 буква „б“ се изменя така:
„б) по-голяма от или равна на посочените
гранични стойности за свойствата от НP 4
до НP 8, НP 10, НP 11 и НP 13 в приложение
№ 3 от ЗУО, освен ако в Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси, за изменение и за отмяна
на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за
изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB
L 353, 31.12.2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1272/2008“, е посочено друго
чрез провеждане на изпитване в съответствие
с Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията
от 30 май 2008 г. за определяне на методи за
изпитване в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 на Европейския парламент и
на Съвета относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH) (OB L 142, 31.05.2008 г.), наричан понататък „Регламент (ЕО) № 440/2008“, или в
съответствие с други международно признати
методи и указания за изпитване, при отчитане на посоченото в чл. 7 от Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 по отношение на изпитванията
върху животни и хора; граничните стойности
на концентрацията, дефинирани в приложение
№ 3 от ЗУО, не се отнасят за сплавите от чисти
метали в съответната им масивна форма (без
замърсявания с опасни вещества); отпадъчните
сплави, които се считат за опасни отпадъци,
са специално изброени в приложение № 1 и
са отбелязани със знак звезда (*);“
в) създава се нова т. 4:
„4. съдържат или са замърсени с устойчиви органични замърсители в концентрации,
надхвърлящи граничните стойности, съгласно
приложение IV на Регламент (ЕО) № 850/2004
на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 г. относно устойчивите органични
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замърсители и за изменение на Директива
79/117/ЕИО (ОВ, специално българско издание,
2007 г., глава 15, том 12), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 850/2004“; отпадъците, които се състоят, съдържат или са замърсени с
някои от веществата, изброени в приложение
IV към Регламент (ЕО) № 850/2004, се обезвреждат или оползотворяват без неоправдано
забавяне и в съответствие с приложение V,
част 1 към Регламент (ЕО) № 850/2004 по
начин, по който се гарантира, че съдържанието на устойчивите органични замърсители е
унищожено или необратимо трансформирано,
така че останалите отпадъци и изпускания
да не проявяват характеристики на устойчиви
органични замърсители;“
г) досегашната т. 4 става т. 5.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Определянето на опасното свойство
HP 14 се извършва въз основа на критериите,
определени в приложение № 2.
(4) При определянето на опасните свойства
на отпадъците могат да бъдат вземани предвид
следните бележки, включени в приложение
VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, когато
са приложими:
1. бележки B, D, F, J, L, M, P, Q, R и U
относно идентификацията, класификацията и
етикетирането на вещества от т. 1.1.3.1;
2. бележки 1, 2, 3 и 5, отнасящи се до
класифицирането и етикетирането на смеси
от т. 1.1.3.2.“
§ 2. В чл. 11, ал. 1, т. 1 думите „от Н 1 до
Н 15“ се заменят с „от НP 1 до НP 15“.
§ 3. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Планът за вземане на проби
по чл. 12, ал. 2 се съгласува предварително
от причинителя на отпадъка с избраната
акредитирана лаборатория или лаборатории
по отношение на използваните аналитични
методи за изпитване и методи за пробовземане.
(2) След извършване на предварителното
съгласуване три екземпляра на хартиен и
електронен носител на плана за вземане на
проби се представят на министъра на околната
среда и водите.
(3) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
в 5-дневен срок от представяне на плана за
вземане на проби го изпраща на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
околна среда (ИАОС) за становище относно
използваните аналитични методи за изпитване
и методи за пробовземане и на директора на
Националния център по обществено здраве и
анализи (НЦОЗА) и директора на Националния център по заразни и паразитни болести
(НЦЗПБ) за становища съгласно тяхната
компетентност.
(4) Изпълнителният директор на ИАОС,
директорът на НЦОЗА и директорът на НЦЗПБ
изготвят и предоставят на министъра на
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околната среда и водите становища по плана за вземане на проби в 14-дневен срок от
постъпването му.
(5) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
в 14-дневен срок от получаване на становищата на изпълнителния директор на ИАОС,
директора на НЦОЗА и директора на НЦЗПБ
може да изисква отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна
информация от причинителя на отпадъка.
(6) Причинителят на отпадъка отстранява
нередовностите и/или предоставя допълнителна информация в срок, определен от
министъра на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице.
(7) В едномесечен срок от представяне на
плана за вземане на проби или от отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на
допълнителната информация министърът на
околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице съгласува плана за
вземане на проби или мотивирано го връща
в случаите, когато същият не отговаря на
изискванията на заповедите по чл. 14, ал. 1 и 2.
(8) След съгласуване на плана за вземане
на проби от министъра на околната среда и
водите причинителят на отпадъка пристъпва
към неговото изпълнение, като своевременно го информира за датите на планираните
пробовземания.“
§ 4. В чл. 13:
1. В ал. 1 думите „на Комисията за определяне на методи за изпитване в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския
парламент и на Съвета относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали (REACH) (ОВ L 142, 31.05.2008 г.)“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и
смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение
на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353,
31.12.2008 г.)“ се заличават.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на околната
среда и водите“ се заменят с „Изпълнителният
директор на ИАОС“, а думите „както и редa
за изготвяне и съгласуване на плана за вземане на проби по чл. 12, ал. 2“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорът на НЦОЗА и директорът
на НЦЗПБ утвърждават със заповед критерии
за определяне на свойството НP 9 „Инфекциозни“, въз основа на които опасни отпадъци
се признават за неопасни, както и референтни
методи за вземане на проби и за изпитване
на същото свойство.“
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:

ВЕСТНИК
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1. В ал. 1 ду мите „15-дневен срок“ се
заменят с „30-дневен срок“, а след думите
„министъра на здравеопазването“ се добавят
думите „заедно с оценката по ал. 7“.
2. Създават се нови ал. 2, 3 и 4:
„(2) Министърът на здравеопазването или
оправомощено от него длъжностно лице в
5-дневен срок от получаване на документите
по ал. 1 ги изпраща на директора на НЦОЗА
и/или на директора на НЦЗПБ за становище.
(3) В срок до 5 дни от постъпване на документацията по ал. 2 директорът на НЦОЗА
и/или директорът на НЦЗПБ уведомяват заявителя за установени непълноти в предоставената документация и изискват допълнителна
информация по реда на чл. 18 за уточняване
на класификацията на отпадъците.
(4) Директорът на НЦОЗА и/или директорът на НЦЗПБ в 14-дневен срок от датата на
получаване на документите по ал. 1 или от
представяне на допълнителната информация
по чл. 18 изготвят и предоставят на министъра на здравеопазването или оправомощено
от него длъжностно лице оценка относно
класификацията на отпадъка.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Министърът на здравеопазването или
оправомощено от него лице, директорът на
НЦОЗА и/или директорът на НЦЗПБ извършват оценка за влиянието на отпадъка върху
живота и здравето на хората въз основа на
резултатите от проведените по чл. 11 изпитвания на физикохимичните и токсикологичните свойства от НP 1 до НP 13 и НP 15 или
въз основа на резултатите от изпитване на
отпадъка по компонентите от С 1 до С 51.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Министърът на здравеопазването или
оправомощено от него лице в 10-дневен срок
от датата на получаване на оценките по ал. 4
и въз основа на документите по чл. 15 и допълнителната информация по чл. 18 изпраща
писмено становище до министъра на околната
среда и водите относно класификацията на
отпадъка.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
§ 7. В чл. 17, ал. 1 думите „по чл. 16, ал. 3“
се заменят с „по чл. 16, ал. 6“, а думите „по
чл. 16, ал. 4“ се заменят с „по чл. 16, ал. 7“.
§ 8. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на околната среда и водите и/или министърът на здравеопазването
може да изисква от причинителя на отпадъци
допълнителна информация за уточняване на
класификацията на отпадъците, а в случаите
по чл. 11, ал. 1, т. 2 – допълнително изпитване в зависимост от характера на отпадъка
за наличие на свойства от НР 1 до НР 15 по
приложение № 3 от ЗУО.“
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§ 9. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Опасни вещества“ са всички вещества,
за които са изпълнени критериите по отношение на физичните опасности, опасностите за
здравето или опасностите за околната среда,
определени в части 2 – 5 от приложение I
към Регламент (ЕО) № 1272/2008.“
2. Създават се т. 4 и 5:
„4. „Притежател на отпадъци“ е притежателят на отпадъци по смисъла на § 1, т. 29 от
допълнителните разпоредби на ЗУО.
5. „Причинител на отпадъци“ е причинителят на отпадъци по смисъла на § 1, т. 30 от
допълнителните разпоредби на ЗУО.“
§ 10. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и
чл. 6, ал. 1, т. 1:
1. Наименованието се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3, буква „б“.“
2. Таблицата от приложение № 1 се изменя
така:
„

01

О Т П А Д ЪЦ И О Т П Р ОУ Ч ВА Н Е ,
МИНЕН ДОБИВ, КАРИЕРЕН ДОБИ В, ФИЗИ Ч НО И Х И М И Ч НО
ПРЕРА БОТВА НЕ Н А ПОЛЕЗНИ
ИЗКОПАЕМИ

01 01

отпадъци от разкриване и добив на
полезни изкопаеми

01 01 01

отпадъци от разкриване и добив на
метални полезни изкопаеми

01 01 02

отпадъци от разкриване и добив на
неметални полезни изкопаеми

01 03

отпадъци от физично и химично
преработване на метални полезни
изкопаеми

ВЕСТНИК
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01 04 07* отпадъци от физично и химично
преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни
вещества
01 04 08

отпадъчен дребен чакъл/баластра
и раздробени ска лни материа ли,
различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 09

отпадъчни пясъци и глини

01 04 10

прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 11

отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол, различни от
упоменатите в 01 04 07

01 04 12

отпадъци от преработване и други
отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни
от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11

01 04 13

отпадъци от рязане и дялане на скални
материали, различни от упоменатите
в 01 04 07

01 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

01 05

промивни сондажни течности и други
отпадъци от сондиране

01 05 04

сондажни течности от промиване със
свежа вода и отпадъци от сондиране

01 05 05* п ром и вн и с он да ж н и т еч нос т и и
отпадъци от сондиране, съдържащи
нефтопродукти
01 05 06* п ром и вн и с он да ж н и т еч нос т и и
отпадъци от сондиране, съдържащи
опасни вещества
01 05 07

п ром и вн и с он да ж н и т еч нос т и и
отпадъци от сондиране, съдържащи
барит, различни от упоменатите в 01
05 05 и 01 05 06

01 05 08

п ром и вн и с он да ж н и т еч нос т и и
отпадъци от сондиране, съдържащи
хлориди, различни от упоменатите в
01 05 05 и 01 05 06

01 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

02

ОТПАДЪЦИ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ГРАДИНСКОТО РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ОТГЛЕЖДАНЕТО
НА АКВАКУЛТУРИ, ГОРСКОТО,
ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ

02 01

01 03 10* червен шлам от производството на
алуминиев оксид, съдържащ опасни
вещества, различен от отпадъците,
упоменати в 01 03 07

отпадъци от селското стопанство,
градинското растениевъдство, отглеждането на аквакултури, горското,
ловното и рибното стопанство

02 01 01

утайки от измиване и почистване

01 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 01 02

отпадъци от животински тъкани

отпадъци от физично и химично
преработване на неметални полезни
изкопаеми

02 01 03

отпадъци от растителни тъкани

02 01 04

пластмасови отпадъци (с изключение
на опаковки)

01 03 04* отпадъци, генериращи киселини, от
обогатяване на сулфидна руда
01 03 05* други отпадъци, съдържащи опасни
вещества
01 03 06

остатъци от обогатяване, различни
от упоменатите в 01 03 04 и 01 03 05

01 03 07* други отпадъци от физично и химично
обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества
01 03 08

прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 03 07

01 03 09

червен шлам от производството на
алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 10

01 04
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животински изпражнения, урина и тор
(включително използвана постелна
слама), отпадъчни води, разделно
събирани и пречиствани извън мястото на образуването им
отпадъци от горското стопанство

02 01 08* агрохимични отпадъци, съдържащи
опасни вещества

ВЕСТНИК
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02 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 06

отпадъци от производството на тестени и сладкарски изделия

02 06 01

материали, негодни за консумация
или преработване

02 06 02

отпадъци от консерванти

02 06 03

агрохимични отпадъци, различни от
упоменатите в 02 01 08

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им

02 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 01 10

метални отпадъци

02 07

02 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 02

отпадъци от производство и преработване на месо, риба и други хранителни
продукти от животински произход

отпадъци от производство на алкохолни и безалкохолни напитки (с
изключение на кафе, чай и какао)

02 07 01

отпадъци от измиване, почистване и
механично раздробяване на суровини

02 02 01

утайки от измиване и почистване

02 07 02

отпадъци от алкохолна дестилация

02 02 02

отпадъци от животински тъкани

02 07 03

отпадъци от химично обработване

02 02 03

материали, негодни за консумация
или преработване

02 07 04

материали, негодни за консумация
или преработване

02 02 04

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им

02 07 05

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им

02 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 03

отпадъци от обработване и преработване на плодове, зеленчуци, зърнени
култури, хранителни масла, какао,
кафе, чай и тютюн; производство на
консерви; култивиране на дрожди и
екстракти от дрожди, производство
и ферментация на меласа

03

ОТПАДЪЦИ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО И ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО
НА ДЪРВЕСНИ ПЛОСКОСТИ И
МЕБЕЛИ, ЦЕЛУЛОЗА, ХАРТИЯ И
КАРТОН

03 01

отпадъци от дървообработването и от
производството на дървесни плоскости и мебели

03 01 01

отпадъци от корк и дървесни кори

02 01 09

02 03 01

утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/
разделяне

02 03 02

отпадъци от консерванти

02 03 03

отпадъци от екстракция с разтворители

02 03 04

материали, негодни за консумация
или преработване

02 03 05

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им

02 03 99

03 01 04* трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, съдържащи
опасни вещества
03 01 05

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни
частици и фу рнири, различни от
упоменатите в 03 01 04

отпадъци, неупоменати другаде

03 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 04

отпадъци от производство на захар

03 02

02 04 01

почва от почистване и измиване на
захарно цвекло

отпадъци от консервация на дървесина

02 04 02

нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал)

02 04 03

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им

02 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

03 02 03* органометални консерванти за дървесина

02 05

отпадъци от млекопреработвателната
промишленост

03 02 04* неорганични консерванти за дървесина

02 05 01

материали, негодни за консумация
или преработване

03 02 05* дру ги консерванти за дървесина,
съдържащи опасни вещества

02 05 02

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им

03 02 99

03 02 01* нехалогенирани органични консерванти за дървесина
03 02 02* органох лори рани консерван т и за
дървесина

отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде
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03 03

отпадъци от производство и преработване на целулоза, хартия и картон

03 03 01

отпадъчни кори и дървесина

03 03 02

утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)

03 03 05

утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия

03 03 07

механично отделени отпадъци от
процеса на получаване на целулоза
чрез развлакняване на отпадъчна
хартия и картон

03 03 08

отпадъци от сортиране на хартия и
картон, предназначени за рециклиране

03 03 09

отпадъчен шлам, съдържащ вар

03 03 10

отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна,
пълнители и покривни материали

03 03 11

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 03 03 10

03 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

04

ОТП А ДЪЦИ ОТ КОЖ АРСК АТА,
КОЖУХАРСКАТА И ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

04 01

отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост

04 01 01

леш и изрезки от варосани кожи

04 01 02

отпадъци от варосване на кожа

04 01 03* отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза

ВЕСТНИК
04 02 15
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отпа дъци от апретиране, к райна
завършваща обработка, различни от
упоменатите в 04 02 14

04 02 16* баг рила и пигменти, съдържащи
опасни вещества
04 02 17

багрила и пигменти, различни от
упоменатите в 04 02 16

04 02 19* утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
04 02 20

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 04 02 19

04 02 21

отпадъци от необработени текстилни
влакна

04 02 22

отпадъци от обработени текстилни
влакна

04 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

05

ОТ П А Д ЪЦ И ОТ РАФИНИРА НЕ
Н А НЕФТ, ПРЕЧИС Т ВА НЕ Н А
ПРИРОДЕН ГАЗ И ПИРОЛИЗА НА
ВЪГЛИЩА

05 01

утайки от рафиниране на нефт

05 01 02* утайки от обезсоляване
05 01 03* дънни утайки от резервоари
05 01 04* кисели утайки от алкилиране
05 01 05* нефтени разливи
05 01 06* утайки от нефтопродукти, получени
от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване
05 01 07* кисели катрани

04 01 04

дъбилни разтвори, съдържащи хром

05 01 08* други катрани

04 01 05

дъбилни разтвори, несъдържащи хром

04 01 06

утайки, в частност от пречистване
на отпадъчни води на мястото на
образуване, съдържащи хром

05 01 09* утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

04 01 07

утайки, в частност от пречистване
на отпадъчни води на мястото на
образуване, несъдържащи хром

04 01 08

отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки,
изрезки, прах от шлайфане на кожа)

04 01 09

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка

04 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

04 02

отпадъци от текстилната промишленост

04 02 09

04 02 10

05 01 10

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 05 01 09

05 01 11*

отпадъци от пречистване на горива
с основи

05 01 12* нефтопродукти, съдържащи киселини
05 01 13

утайки от пречистване на захранваща
вода за котли

05 01 14

отпадъци от охлаждащи колони

05 01 15* отработени филтруващи глини
05 01 16

о т па д ъц и о т смесен и мат ериа л и
(импрегниран текстил, еластомер,
пластомер)

отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт

05 01 17

битум

05 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

органи чни материи от п ри родни
суровини (напр. мазнини, восъци)

05 06

отпадъци от пиролиза на въглища

04 02 14* от па дъци от ап рет иране, к райна
завършваща обработка, съдържащи
органични разтворители

05 06 01* кисели катрани
05 06 03* други катрани
05 06 04

отпадъци от охлаждащи колони
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05 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

05 07

отпадъци от пречистване и транспортиране на природен газ

05 07 01* отпадъци, съдържащи живак
05 07 02

отпадъци, съдържащи сяра

05 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

06

ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОРГАНИЧНИ
ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

06 01

06 01 01*

отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба (ПФДУ)
на киселини
сярна киселина и сериста киселина

ВЕСТНИК
06 05 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 06 05 02

06 06

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси, съдържащи сяра, от
химични процеси с участие на сяра и
от процеси на десулфуризация

06 06 02* отпадъци, съдържащи опасни сулфиди
06 06 03

отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в 06 06 02

06 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 07

отпадъци от ПФДУ на халогенни
елементи и от химични процеси с
участие на халогенни елементи

06 01 02* солна киселина
06 01 03* флуороводородна киселина
06 01 04* фосфорна и фосфориста киселина
06 01 05* азотна и азотиста киселина
06 01 06* други киселини
06 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 02

отпадъци от ПФДУ на основи

06 02 01* калциев хидроксид
06 02 03* амониев хидроксид
06 02 04* натриев и калиев хидроксид
06 02 05* други основи
06 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 03

отпадъци от ПФДУ на соли и техни
разтвори и метални оксиди

06 07 01* отпадъци от електролиза, съдържащи
азбест
06 07 02* активен въглен от производство на
хлор
06 07 03* утайки на бариев сулфат, съдържащи
живак
06 07 04* разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод
06 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 08

отпадъци от ПФДУ на силиций и
силициеви производни съединения

06 08 02* отпадъци, съдържащи опасни хлоросилани
06 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 09

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси, съдържащи фосфор,
и от химични процеси с участие на
фосфор

06 09 02

шлака, съдържаща фосфор

06 03 11* твърди соли и разтвори, съдържащи
цианиди
06 03 13* твърди соли и разтвори, съдържащи
тежки метали
06 03 14

твърди соли и разтвори, различни
от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13

06 03 15* метални оксиди, съдържащи тежки
метали
06 03 16

метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15

06 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 04

металосъдържащи отпадъци, различни от упоменатите в 06 03

06 09 03* отпадъци от реакции на основата на
калций, съдържащи или замърсени
с опасни вещества
06 09 04

отпадъци от реакции на основата на
калций, различни от упоменатите в
06 09 03

06 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 10

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси, съдържащи азот, от
химични процеси с участие на азот
и от производство на торове

06 04 03* отпадъци, съдържащи арсен
06 04 04* отпадъци, съдържащи живак
06 04 05* отпадъци, съдържащи други тежки
метали

С Т Р. 5 5

06 10 02* отпадъци, съдържащи опасни вещества
06 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 11

06 05

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им

отпадъци от производство на неорганични пигменти и оцветители

06 11 01

06 05 02* утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

отпадъци от реакции на основата
на калций при производството на
титанов диоксид

06 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

С Т Р.
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06 13

ДЪРЖАВЕН
отпадъци от неорганични химически
процеси, неупоменати другаде

06 13 01* неорганични продукти за растителна
защита, консерванти за дървесина и
други биоциди
06 13 02* отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)
06 13 03

технически въглерод

06 13 04* отпадъци от производство на азбест
06 13 05* сажди
06 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

07

ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

07 01

отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба (ПФДУ)
на основни органични химични вещества и смеси

07 01 01*

07 01 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 01 07* халогенирани остатъци от дестилация
и остатъци от реакции
07 01 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 01 09* халогенирани филтърни кекове и
отработени абсорбенти
07 01 10* други филтърни кекове и отработени
абсорбенти

07 01 12

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 07 01 11

07 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 02

отпадъци от ПФДУ на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна

07 02 01* промивни води и матерни луги
07 02 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
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07 02 11* утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
07 02 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 07 02 11

07 02 13

отпадъци от пластмаси

07 02 14* отпадъци от добавки, съдържащи
опасни вещества
07 02 15

отпадъци от добавки, различни от
упоменатите в 07 02 14

07 02 16* отпадъци, съдържащи опасни силикони
07 02 17

о т па д ъц и, съд ържащ и си ликони,
различни от упоменатите в 07 02 16

07 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 03

отпадъци от ПФДУ на органични
багрила и пигменти (с изключение
на 06 11)

промивни води и матерни луги

07 01 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 01 11*

ВЕСТНИК

07 03 01* промивни води и матерни луги
07 03 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 03 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 03 07* халогенирани остатъци от дестилация
и остатъци от реакции
07 03 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 03 09* халогенирани филтърни кекове и
отработени абсорбенти
07 03 10* други филтърни кекове и отработени
абсорбенти
07 03 11* утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
07 03 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 07 03 11

07 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 04

отпадъци от ПФДУ на органични
препарати за растителна защита (с
изключение на 02 01 08 и 02 01 09),
препарати за консервация на дървесина (с изкл. на 03 02) и други биоциди

07 02 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 04 01* промивни води и матерни луги

07 02 07* халогенирани остатъци от дестилация
и остатъци от реакции

07 04 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 02 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 04 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 02 09* халогенирани филтърни кекове и
отработени абсорбенти

07 04 07* халогенирани остатъци от дестилация
и остатъци от реакции

07 02 10* други филтърни кекове и отработени
абсорбенти

07 04 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
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07 04 09* халогенирани филтърни кекове и
отработени абсорбенти

07 06 10* други филтърни кекове и отработени
абсорбенти

07 04 10* други филтърни кекове и отработени
абсорбенти

07 06 11* утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 04 11* утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
07 04 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 07 04 11

07 06 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 07 06 11

07 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 07

о т па д ъц и о т ПФД У на х ими чни
вещества и смеси с висока степен
на чистота и химични продукти,
неупоменати другаде

07 04 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни
вещества
07 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 05

отпадъци от ПФДУ на фармацевтични
продукти

07 05 01* промивни води и матерни луги
07 05 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 05 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 05 07* халогенирани остатъци от дестилация
и остатъци от реакции
07 05 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 05 09* халогенирани филтърни кекове и
отработени абсорбенти
07 05 10* други филтърни кекове и отработени
абсорбенти

07 07 01* промивни води и матерни луги
07 07 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 07 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 07 07* халогенирани остатъци от дестилация
и остатъци от реакции
07 07 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 07 09* халогенирани филтърни кекове и
отработени абсорбенти
07 07 10* други филтърни кекове и отработени
абсорбенти
07 07 11* утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 05 11* утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 07 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 07 07 11

07 05 12

07 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

08

ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО,
ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И
УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ
(БОИ, ЛАКОВЕ, СТЪКЛОВИДНИ
ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ,
УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И
ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА

08 01

отпадъци от ПФДУ и отстраняване
на бои и лакове

08 01 11*

отпадъчни бои и лакове, съдържащи
органични разтворители или други
опасни вещества

08 01 12

отпадъчни бои или лакове, различни
от упоменатите в 08 01 11

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 07 05 11

07 05 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни
вещества
07 05 14

твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13

07 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 06

отпадъци от ПФДУ на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи
препарати, дезинфекциращи средства
и козметични продукти

07 06 01* промивни води и матерни луги
07 06 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 06 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

08 01 13* утайки от бои или лакове, съдържащи
органични разтворители или други
опасни вещества

07 06 07* халогенирани остатъци от дестилация
и остатъци от реакции

08 01 14

07 06 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

08 01 15* утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи
органични разтворители или други
опасни вещества

07 06 09* халогенирани филтърни кекове и
отработени абсорбенти

утайки от бои или лакове, различни
от упоменатите в 08 01 13

С Т Р.
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08 01 16

ДЪРЖАВЕН
утайки от водни разтвори, съдържащи
бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15

08 01 17* отпадъци от отстраняване на бои или
лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 01 18

отпадъци от отстраняване на бои и
лакове, различни от упоменатите в
08 01 17

08 01 19* водни суспензии, които съдържат бои
или лакове, съдържащи органични
разтворители или други опасни вещества
08 01 20

водни суспензии, съдържащи бои или
лакове, различни от упоменатите в
08 01 19

08 01 21*

отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове

08 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 02

отпадъци от ПФДУ на други покривни
материали (включително керамични
материали)

08 02 01

отпадъчни покривни прахове

08 02 02

утайки от воден разтвор, съдържащи
керамични материали

08 02 03

водни суспензии, съдържащи керамични материали

08 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 03

отпадъци от ПФДУ на печатарски
мастила

08 03 07

утайки от воден разтвор, съдържащи
печатарски мастила

08 03 08

отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила

08 03 12* отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
08 03 13

отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12

08 03 14* утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
08 03 15

утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14

08 03 16* отпадъчни разтвори от ецване/гравиране
08 03 17* отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества
08 03 18

отпадъчен тонер за печатане, различен
от упоменатия в 08 03 17

08 03 19* диспергирани масла
08 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 04

отпадъци от ПФДУ на лепила/адхезиви и уплътняващи материали
(вк лючително водонепропуск ливи
продукти)

ВЕСТНИК
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08 04 09* отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи
органични разтворители или други
опасни вещества
08 04 10

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от
упоменатите в 08 04 09

08 04 11* у тайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи
органични разтворители или други
опасни вещества
08 04 12

у тайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от
упоменатите в 08 04 11

08 04 13* у тайки от водни разтвори, които
съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи
органични разтворители или други
опасни вещества
08 04 14

утайки от водни разтвори, съдържащи
лепила/адхезиви или уплътняващи
материали, различни от упоменатите
в 08 04 13

08 04 15* отпадъчни води, които съдържат
лепила/адхезиви или уплътняващи
материали, съдържащи органични
разтворители или други опасни вещества
08 04 16

отпадъчни води, съдържащи лепила/
адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15

08 04 17* масло от дървесна смола/колофон
08 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 05

отпадъци, неупоменати другаде в
група 08

08 05 01* отпадъчни изоцианати
09

ОТПАДЪЦИ ОТ ФОТОГРАФСКАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ

09 01

отпадъци от фотографската промишленост

09 01 01*

разтвори от проявител и активатор
на водна основа

09 01 02* разтвори от офсетов проявител на
водна основа
09 01 03* разтвори от проявител на основата
на разтворители
09 01 04* фиксиращи разтвори
09 01 05* избелващи разтвори или избелващи
фиксиращи разтвори
09 01 06* отпадъци, съдържащи сребро, от обработване на фотографски отпадъци
на мястото на образуване
09 01 07

фотографски филми и фотохартия,
съдържащи сребро или сребърни
съединения
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09 01 08

фотографски филми и фотохартия,
несъдържащи сребро или сребърни
съединения

10 01 20* утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

09 01 10

фотоапарати за еднократна употреба
без батерии

10 01 21

09 01 11*

фотоапарати за еднократна употреба,
съдържащи батерии, включени в 16
06 01, 16 06 02 или 16 06 03

09 01 12

фотоапарати за еднократна употреба,
съдържащи батерии, различни от
упоменатите в 09 01 11

09 01 13* отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро, различни от
упоменатите в 09 01 06

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 10 01 20

10 01 22* утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни
вещества
10 01 23

утайки от водни разтвори при почис т ва не на ко тли, разли чни о т
упоменатите в 10 01 22

10 01 24

пясъци от горене в кипящ слой

10 01 25

отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали,
изгарящи въглища

09 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10

ОТПАДЪЦИ ОТ ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ

10 01 26

10 01

отпадъци от електроцентрали и други
горивни инсталации (с изключение
на глава 19)

отпадъци от пречистване на охлаждащи води

10 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 02

10 01 01

сгурия, шлака и дънна пепел от котли
(с изключение на пепел от котли,
упомената в 10 01 04)

отпадъци от производство на чугун
и стомана

10 02 01

отпадъци от преработване на шлака

10 02 02

непреработвана шлака

10 01 02

увлечена/летяща пепел от изгаряне
на въглища

10 02 07* твърди отпадъци от пречистване на
газове, съдържащи опасни вещества

10 01 03

увлечена/летяща пепел от изгаряне
на торф и необработена дървесина

10 02 08

10 01 04* увлечена/летяща пепел и пепел от
котли за изгаряне на течно гориво

твърди отпадъци от пречистване на
газове, различни от упоменатите в
10 02 07

10 02 10

нагар/окалина

10 01 05

т върд и о т па д ъц и о т реа к ц и и на
основата на калций, получени при
десулфуризация на димни газове

10 02 11*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 01 07

отпадъчни утайки от реакции на
основата на калций, получени при
десулфуризация на димни газове

10 02 12

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите
в 10 02 11

10 01 09* сярна киселина

10 02 13* утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни
вещества

10 01 13*

увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като
гориво

10 01 14*

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи
опасни вещества

10 01 15

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни
от упоменатите в 10 01 14

10 01 16*

увлечена/летяща пепел от съвместно
изгаряне, съдържаща опасни вещества

10 01 17

увлечена/летяща пепел от процеси
на съвместно изгаряне, различна от
упоменатата в 10 01 16

10 03 05

10 01 18*

отпадъци от пречистване на газове,
съдържащи опасни вещества

10 03 09* черни дроси от втория етап на производство

10 01 19

отпадъци от пречистване на газове,
различни от упоменатите в 10 01 05,
10 01 07 и 10 01 18

10 03 15* леки шлаки, запалими или отделящи
запалими газове в опасни количества
при контакт с вода

10 02 14

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни
от упоменатите в 10 02 13

10 02 15

други утайки и филтърен кек

10 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 03

о т па д ъц и о т п и роме та л у рг и я на
алуминий

10 03 02

аноден скрап

10 03 04* шлаки от първия етап на производство
отпадъчен алуминиев оксид

10 03 08* солеви шлаки от втория етап на
производство
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10 03 16

леки шлаки, различни от упоменатите
в 10 03 15

10 03 17*

отпадъци от производство на аноди,
съдържащи катран

10 03 18

отпадъци от производство на аноди,
съдържащи въглерод, различни от
упоменатите в 10 03 17

ВЕСТНИК
10 04 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите
в 10 04 09

10 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 05

отпадъци от пирометалургия на цинка

10 05 01

шлаки от първия и втория етап на
производство

10 03 19* прах от димни газове, съдържащ
опасни вещества

10 05 03* прах от димни газове

10 03 20

прах от димни газове, различен от
упоменатия в 10 03 19

10 05 04

10 03 21*

други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества

10 03 22

други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21

10 03 23* твърди отпадъци от пречистване на
газове, съдържащи опасни вещества
10 03 24

твърди отпадъци от пречистване на
газове, различни от упоменатите в
10 03 23

10 03 25* утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни
вещества
10 03 26

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни
от упоменатите в 10 03 25

10 03 27* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
10 03 28

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите
в 10 03 27

10 03 29* отпадъци от преработване на солеви
шлаки и черни дроси, съдържащи
опасни вещества
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други прахови частици и прах

10 05 05* твърди отпадъци от пречистване на
газове
10 05 06* утайки и филтърен кек от пречистване на газове
10 05 08* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
10 05 09

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите
в 10 05 08

10 05 10* дроси и леки шлаки, запалими или
отделящи запалими газове в опасни
количества при контакт с вода
10 05 11

дроси и леки шлаки, различни от
упоменатите в 10 05 10

10 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 06

отпадъци от пирометалургия на медта

10 06 01

шлаки от първия и втория етап на
производство

10 06 02

дроси и леки шлаки от първия и
втория етап на производство

10 06 03* прах от димни газове
10 06 04

други прахови частици и прах

10 06 06* твърди отпадъци от пречистване на
газове

10 03 30

отпадъци от преработване на солеви
шлаки и черни дроси, различни от
упоменатите в 10 03 29

10 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 06 09* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 04

о т па д ъц и о т п и роме та л у рг и я на
оловото

10 06 10

10 04 01*

шлаки от първия и втория етап на
производство

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите
в 10 06 09

10 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 04 02* дроси и леки шлаки от първия и
втория етап на производство

10 07

отпадъци от пирометалургия на злато,
сребро и платина

10 04 03* калциев арсенат

10 07 01

шлаки от първия и втория етап на
производство

10 04 05* други прахови частици и прах

10 07 02

10 04 06* твърди отпадъци от пречистване на
газове

дроси и леки шлаки от първия и
втория етап на производство

10 07 03

10 04 07* утайки и филтърен кек от пречистване на газове

твърди отпадъци от пречистване на
газове

10 07 04

други прахови частици и прах

10 07 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 06 07* утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 04 04* прах от димни газове

10 04 09* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
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10 07 07* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 09 11*

други прахови частици, съдържащи
опасни вещества

10 07 08

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите
в 10 07 07

10 09 12

други прахови частици, различни от
упоменатите в 10 09 11

10 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 09 13* отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

10 08

отпадъци от пирометалургия на други
цветни метали

10 09 14

10 08 04

прахови частици и прах

10 09 15* отпадъчни индикатори на пукнатини,
съдържащи опасни вещества

10 08 08* солеви шлаки от първия и втория
етап на производство

отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 09 13

10 09 16

отпадъчни индикатори на пукнатини,
различни от упоменатите в 10 09 15

10 08 10* дроси и леки шлаки, запалими или
отделящи запалими газове в опасни
количества при контакт с вода

10 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 10

отпадъци от леене на цветни метали

10 08 11

10 10 03

шлака от пещи

10 08 09

други шлаки

дроси и леки шлаки, различни от
упоменатите в 10 08 10

10 08 12* отпадъци от производство на аноди,
съдържащи катран

10 10 05* неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни
вещества

10 08 13

отпадъци от производство на аноди,
съдържащи въглерод, различни от
упоменатите в 10 08 12

10 10 06

10 08 14

аноден скрап

10 08 15* прах от димни газове, съдържащ
опасни вещества

10 10 07* използвани леярски сърца, матрици
и пресформи, съдържащи опасни
вещества

10 08 16

10 10 08

прах от димни газове, различен от
упоменатия в 10 08 15

неизползвани леярски сърца, матрици
и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05

използвани леярски сърца, матрици и
пресформи, различни от упоменатите
в 10 10 07

10 08 17* утайки и филтърен кек от пречистване
на димни газове, съдържащи опасни
вещества

10 10 09* прах от димни газове, съдържащ
опасни вещества

10 08 18

10 10 10

прах от димни газове, различен от
упоменатия в 10 10 09

10 10 11*

други прахови частици, съдържащи
опасни вещества

10 10 12

други прахови частици, различни от
упоменатите в 10 10 11

утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, различни от
упоменатите в 10 08 17

10 08 19* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
10 08 20

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите
в 10 08 19

10 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 09

отпадъци от леене на черни метали

10 09 03

шлака от пещи

10 09 05* неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни
вещества

10 10 13* отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества
10 10 14

отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13

10 10 15* отпадъчни индикатори на пукнатини,
съдържащи опасни вещества
10 10 16

неизползвани леярски сърца, матрици
и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05

отпадъчни индикатори на пукнатини,
различни от упоменатите в 10 10 15

10 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 11

10 09 07* използвани леярски сърца, матрици
и пресформи, съдържащи опасни
вещества

отпадъци от производството на стъкло
и продукти от стъкло

10 11 03

отпадъчни материали на основата на
стъклени влакна

10 11 05

прахови частици и прах

10 09 06

10 09 08

използвани леярски сърца, матрици и
пресформи, различни от упоменатите
в 10 09 07

10 09 09* прах от димни газове, съдържащ
опасни вещества
10 09 10

прах от димни газове, различен от
упоменатия в 10 09 09

10 11 09* отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества
10 11 10

отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата
в 10 11 09
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отпадъчно стъкло под форма на малки
частици или стъклен прах, съдържащо
тежки метали (например от катодни
електроннолъчеви тръби)
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10 13 01

о т па д ъчна смес п реди т ерми чно
обработване

10 13 04

отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

10 11 12

отпадъци от стъкло, различни от
упоменатите в 10 11 11

10 13 06

10 11 13*

утайки от полиране и шлифоване на
стъкло, съдържащи опасни вещества

прахови частици и прах (с изключение
на 10 13 12 и 10 13 13)

10 13 07

10 11 14

утайки от полиране и шлифоване на
стъкло, различни от упоменатите в
10 11 13

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 13 09* отпадъци от производство на азбестоцимент, съдържащи азбест

10 11 15*

твърди отпадъци от пречистване на
димни газове, съдържащи опасни
вещества

10 13 10

отпадъци от производство на азбестоцимент, различни от упоменатите в
10 13 09

10 11 16

твърди отпадъци от пречистване на
димни газове, различни от упоменатите в 10 11 15

10 13 11

отпадъци от композитни материали
на циментова основа, различни от
упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10

10 11 17*

утайки и филтърен кек от пречистване
на димни газове, съдържащи опасни
вещества

10 13 12* твърди отпадъци от пречистване на
газове, съдържащи опасни вещества

10 11 18

утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, различни от
упоменатите в 10 11 17

10 11 19* твърди отпадъци от пречистване на
отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
10 11 20

твърди отпадъци от пречистване на
отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите
в 10 11 19

10 13 13

твърди отпадъци от пречистване на
газове, различни от упоменатите в
10 13 12

10 13 14

отпадъчен бетон и утайки от бетон

10 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 14

отпадъци от крематориуми

10 14 01*

отпадъци от пречистване на газове,
съдържащи живак

11

ОТПАДЪЦИ ОТ ПОВЪРХНОСТНА
ХИМИЧНА ОБРАБОТКА И НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ; ОТ
ХИДРОМЕТАЛУРГИЯ НА ЦВЕТНИ
МЕТАЛИ

11 01

отпадъци от повърхностна химична
обработка и нанасяне на покрития
върх у метали и други материали
(например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на
повърхности – байцване, ецване,
фосфатиране, алкално обезмасляване,
анодиране)

10 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 12

отпадъци от производство на керамични изделия, ту хли, керемиди,
плочки и строителни материали

10 12 01

о т па д ъчна смес п реди т ерм и чно
обработване

10 12 03

прахови частици и прах

10 12 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 12 06

изхвърлени калъпи

10 12 08

отпадъчни керамични изделия, тухли,
керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)

11 01 05*

киселини от химично почистване на
повърхности

10 12 09* твърди отпадъци от пречистване на
газове, съдържащи опасни вещества

11 01 06*

киселини, неупоменати другаде

10 12 10

твърди отпадъци от пречистване на
газове, различни от упоменатите в
10 12 09

11 01 07* основи от химично почистване на
повърхности
11 01 08* утайки от фосфатиране

10 12 11*

отпадъци от глазиране, съдържащи
тежки метали

11 01 09* утайки и филтърен кек, съдържащи
опасни вещества

10 12 12

отпадъци от глазиране, различни от
упоменатите в 10 12 11

11 01 10

утайки и филтърен кек, различни от
упоменатите в 11 01 09

10 12 13

утайка от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване

11 01 11*

отпадъчни промивни води, съдържащи опасни вещества

10 12 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 01 12

10 13

отпадъци от производство на цимент,
вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях

отпадъчни промивни води, различни
от упоменатите в 11 01 11

11 01 13*

отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества
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11 01 14

отпадъци от обезмасляване, различни
от упоменатите в 11 01 13

11 01 15*

елуат и утайки от мембранни системи
или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества

11 01 16*

наситени и отработени йоннообменни смоли

11 01 98* други отпадъци, съдържащи опасни
вещества
11 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 02

отпадъци от хидрометалу ргия на
цветни метали

11 02 02* утайки от цинкова металургия (включително ярозит и гьотит)
11 02 03

отпадъци от производството на аноди
за електролизни процеси във водна
среда

11 02 05* остат ъци от х идромета л у рги я на
медта, съдържащи опасни вещества
11 02 06

отпадъци от хидрометалу ргия на
медта, различни от упоменатите в
11 02 05

11 02 07* други отпадъци, съдържащи опасни
вещества
11 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 03

утайки и твърди материали от процеси
на закаляване/темпериране

11 03 01*

отпадъци, съдържащи цианиди

11 03 02* други отпадъци
11 05

отпадъци от горещо галванизиране/
поцинковане

11 05 01

твърд цинк

11 05 02

цинкова пепел

11 05 03* твърди отпадъци от пречистване на
газове
11 05 04* отработен флюс
11 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

12

ОТ П А Д ЪЦ И ОТ ФОРМОВА Н Е,
ФИЗИЧНА И МЕХАНИЧНА ПОВЪРХНОСТН А ОБРА БОТК А Н А
МЕТАЛИ И ПЛАСТМАСИ

12 01

отпадъци от формоване, физична и
механична повърхностна обработка
на метали и пластмаси

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

12 01 07* машинни масла на минерална основа,
несъдържащи халогенни елементи (с
изключение на емулсии и разтвори)
12 01 08* машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи
12 01 09* машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи
12 01 10* синтетични машинни масла
12 01 12* отработени восъци и смазки
12 01 13

отпадъци от заваряване

12 01 14*

у тайки от машинно обработване,
съдържащи опасни вещества

12 01 15

у тайки от машинно обработване,
различни от упоменатите в 12 01 14

12 01 16*

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране,
съдържащи опасни вещества

12 01 17

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране,
различни от упоменатите в 12 01 16

12 01 18* утайки, съдържащи метали (утайки
от шлифоване, хонинговане и лепинговане), които съдържат масло
12 01 19* бързо биоразградими масла от машинна обработка
12 01 20* отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи
опасни вещества
12 01 21

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от
упоменатите в 12 01 20

12 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

12 03

отпадъци от процеси на обезмасляване с вода и пара (с изключение на 11)

12 03 01*

промивни води

12 03 02* отпадъци от обезмасляване с пара
13

ОТП А ДЪЦИ ОТ М АСЛ А И ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА (с
изключение на хранителните масла
и на тези от групи 05, 12 и 19)

13 01

отработени хидравлични масла

13 01 01*

хидравлични масла, съдържащи полихлорирани бифенили (PCBs)

13 01 04* хлорирани емулсии
13 01 05* нехлорирани емулсии

12 01 01

стърготини, стружки и изрезки от
черни метали

12 01 02

прах и частици от черни метали

13 01 09* хлорирани хидравлични масла на
минерална основа

12 01 03

стърготини, стружки и изрезки от
цветни метали

13 01 10* нехлорирани хидравлични масла на
минерална основа

12 01 04

прах и частици от цветни метали

13 01 11*

стърготини, стружки и изрезки от
пластмаси

13 01 12* бързо биоразградими хидравлични
масла

12 01 05

12 01 06* машинни масла на минерална основа,
съдържащи халогенни елементи (с
изключение на емулсии и разтвори)

синтетични хидравлични масла

13 01 13* други хидравлични масла
13 02

отработени моторни и смазочни масла
и масла за зъбни предавки

С Т Р.
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13 03 07* нехлорирани изолационни и топло
предаващи масла на минерална основа

15 01

13 03 08* синтетични изолационни и топло
предаващи масла

15 01 01

ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ И ИЗТЛАСКВАЩИ ГАЗОВЕ (с
изключение на 07 и 08)
отпадъчни органични разтворители,
хладилни агенти и изтласкващи газове
за пяна и аерозоли
флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFC), флуоровъглеводороди (HFC)
други халогенирани разтворители и
смеси от разтворители
други разтворители и смеси от разтворители
утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители
утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители
ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И
ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА
опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)
хартиени и картонени опаковки

13 03 09* бързо биоразградими изолационни и
топлопредаващи масла

15 01 02

пластмасови опаковки

15 01 03

опаковки от дървесни материали

13 03 10* други изолационни и топлопредаващи масла

15 01 04

метални опаковки

15 01 05

композитни/многослойни опаковки

13 04

15 01 06

смесени опаковки

15 01 07

стъклени опаковки

15 01 09

текстилни опаковки

13 02 04* хлорирани моторни и смазочни масла
и масла за зъбни предавки на минерална основа

14
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13 02 05* нехлорирани моторни и смазочни
масла и масла за зъбни предавки на
минерална основа

14 06

13 02 06* синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

14 06 01*

13 02 07* бързо биоразг ра дим и мо т орни и
смазочни масла и масла за зъбни
предавки

14 06 02*

13 02 08* други моторни и смазочни масла и
масла за зъбни предавки

14 06 03*

13 03

отработени изолационни и топло
предаващи масла

14 06 04*

13 03 01*

изолационни или топлопредаващи
масла, съдържащи PCBs

14 06 05*

13 03 06* хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа,
различни от упоменатите в 13 03 01

трюмови масла

13 04 01* трюмови масла от речно корабоплаване
13 04 02* трюмови масла от канализационни
системи на кейове
13 04 03* трюмови масла от други видове корабоплаване
13 05

отпадъци от маслено-водна сепарация

13 05 01*

твърди остатъци от песъкоуловители
и маслено-водни сепаратори

13 05 02* утайки от маслено-водни сепаратори
13 05 03* утайки от маслоуловителни шахти
13 05 06* масло от маслено-водни сепаратори
13 05 07* води от маслено-водни сепаратори,
съдържащи масла
13 05 08* смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори
13 07

отпадъци от течни горива

13 07 01* газьол, котелно и дизелово гориво
13 07 02* Бензин
13 07 03* други горива (включително смеси)
13 08

маслени отпадъци, неупоменати другаде

13 08 01* утайки или емулсии от обезсоляване
13 08 02* други емулсии
13 08 99* отпадъци, неупоменати другаде

15

15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от
опасни вещества или замърсени с
опасни вещества
15 01 11* метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например
азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане
15 02
абсорбенти, филтърни материали,
кърпи за изт риване и предпазни
облекла
15 02 02* абсорбенти, филт ърни материали
(включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени
с опасни вещества
15 02 03 абсорбенти, филтърни материали,
кърпи за изт риване и предпазни
облекла, различни от упоменатите
в 15 02 02
16
ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ НА
ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА
16 01
излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт
(включително извънпътна техника)
и отпадъци от разкомплектуване на
излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка
(с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08)
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излезли от употреба гуми

16 01 04* излезли от употреба превозни средства
16 01 06

излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или
други опасни компоненти

16 01 07* маслени филтри

ВЕСТНИК
16 03
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бракувани партиди и неизползвани
материали

16 03 03* неорганични отпадъци, съдържащи
опасни вещества
16 03 04

неорганични отпадъци, различни от
упоменатите в 16 03 03

16 01 08* компоненти, съдържащи живак

16 03 05* органични отпадъци, съдържащи
опасни вещества

16 01 09* компоненти, съдържащи PCBs

16 03 06

органични отпадъци, различни от
упоменатите в 16 03 05

16 01 10*

експлозивни компоненти (например
предпазни въздушни възглавници)

16 01 11*

спирачни накладки, съдържащи азбест

16 04

отпадъчни взривни материали

16 04 01*

отпадъчни муниции

16 01 12

спирачни нак ладк и, различни от
упоменатите в 16 01 11

16 04 02* отпадъци от пиротехника

16 01 13*

спирачни течности

16 01 14*

антифризни течности, съдържащи
опасни вещества

16 01 15

антифризни течности, различни от
упоменатите в 16 01 14

16 01 16

резервоари за втечнени газове

16 01 17

черни метали

16 01 18

цветни метали

16 01 19

Пластмаси

16 01 20

Стъкло

16 01 21*

опасни компоненти, различни от
упоменатите в кодове от 16 01 07 до
16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14

16 01 22

компоненти, неупоменати другаде

16 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 02

отпадъци от електрическо и електронно оборудване

16 02 09* т рансформатори и кон дензатори,
съдържащи PCBs
16 02 10* изл язло от у пот реба оборудване,
съдържащо или замърсено с PCBs,
различно от упоменатото в 16 02 09
16 02 11*

изл язло от у пот реба оборудване,
съдържащо флуорохлоровъглероди,
флуорохлоровъглеводороди (HCFС),
флуорoвъглеводороди (HFC)

16 03 07* метален живак

16 04 03* други отпадъчни взривни материали
16 05

газове в съдове под налягане и отпадъчни химикали

16 05 04* газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни
вещества
16 05 05

газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04

16 05 06* лабораторни химикали, състоящи се
от или съдържащи опасни вещества,
включително смеси от лабораторни
химикали
16 05 07* отпадъчни неорганични химикали,
с ъс т оя щ и се о т и л и с ъд ърж а щ и
опасни вещества
16 05 08* отпадъчни органични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни
вещества
16 05 09

отпадъчни химикали, различни от
посочените в 16 05 06, 16 05 07 или
16 05 08

16 06

батерии и акумулатори

16 06 01*

оловни акумулаторни батерии

16 06 02* Ni-Cd батерии
16 06 03* батерии, съдържащи живак
16 06 04

алкални батерии (с изключение на
16 06 03)

16 02 12* изл язло от у пот реба оборудване,
съдържащо свободен азбест

16 06 05

други батерии и акумулатори

16 02 13* изл язло от у пот реба оборудване,
съдържащо опасни компоненти (3),
различно от упоменатото в кодове
от 16 02 09 до 16 02 12

16 07

16 02 14

изл язло от у пот реба оборудване,
различно от упоменатото в кодове
от 16 02 09 до 16 02 13

16 02 15* опасни компоненти, отстранени от
излязло от употреба оборудване
16 02 16

компоненти, отстранени от излязло
от употреба оборудване, различни от
посочените в 16 02 15

16 06 06* разделно събран електролит от батерии и акумулатори
отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за
съхранение и на варели (с изключение
на 05 и 13)

16 07 08* отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти
16 07 09* отпадъци, съдържащи други опасни
вещества
16 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 08

отработени катализатори

С Т Р.
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16 11 05*

облицовъчни и огнеупорни материали
от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 06

облицовъчни и огнеупорни материали
от неметалургични процеси, различни
от упоменатите в 16 11 05

17

ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО
И СЪБАРЯНЕ (ВК ЛЮЧИТЕЛНО
ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА)

17 01

отработени течни катализатори от
каталитичен крекинг (с изключение
на 16 08 07)

бетон, тухли, керемиди, плочки и
керамични изделия

17 01 01

Бетон

17 01 02

Тухли

16 08 05* отработени катализатори, съдържащи
фосфорна киселина

17 01 03

керемиди, плочки и керамични изделия

16 08 06* отработени течности, използвани като
катализатори

17 01 06*

смеси или отделни фракции от бетон,
тухли, керемиди, плочки и керамични
изделия, съдържащи опасни вещества

17 01 07

смеси от бетон, тухли, керемиди,
плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 02

дървесина, стъкло и пластмаса

16 09 02* хромати, например калиев хромат,
калиев или натриев бихромат

17 02 01

Дървесина

17 02 02

Стъкло

16 09 03* пероксиди, например водороден пероксид

17 02 03

Пластмаса

16 08 01

отработени катализатори, съдържащи
злато, сребро, рений, родий, паладий,
иридий или платина (с изключение
на 16 08 07)

16 08 02* отработени катализатори, съдържащи
опасни преходни метали или опасни
съединения на преходни метали
16 08 03

16 08 04

отработени катализатори, съдържащи
преходни метали или съединения на
преходни метали, които не са упоменати другаде

16 08 07* отработени катализатори, замърсени
с опасни вещества
16 09

окисляващи вещества

16 09 01*

перманганати, например калиев перманганат

16 09 04* окисляващи вещества, неупоменати
другаде

17 02 04* стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни
вещества

16 10

отпадъчни водни разтвори, предназначени за пречистване извън мястото
на образуване

17 03

асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти

17 03 01*

16 10 01*

отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества

асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран

17 03 02

асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01

16 10 02

отпадъчни водни разтвори, различни
от упоменатите в 16 10 01

16 10 03*

концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества

16 10 04

17 03 03* каменовъглен катран и катранени
продукти
17 04

метали (включително техните сплави)

концентрирани водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 03

17 04 01

мед, бронз, месинг

17 04 02

Алуминий

16 11

отпадъчни облицовъчни и огнеупорни
материали

17 04 03

Олово

16 11 01*

облицовъчни и огнеупорни материали
на въглеродна основа от металургични
процеси, съдържащи опасни вещества

17 04 04

Цинк

17 04 05

чугун и стомана

17 04 06

Калай

17 04 07

смеси от метали

16 11 02

16 11 03*

16 11 04

облицовъчни и огнеупорни материали
на въглеродна основа от металургични
процеси, различни от упоменатите
в 16 11 01
други облицовъчни и огнеупорни
материали от металургични процеси,
съдържащи опасни вещества
други облицовъчни и огнеупорни
материали от металургични процеси,
различни от упоменатите в 16 11 03

17 04 09* метални отпадъци, замърсени с опасни вещества
17 04 10* кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества
17 04 11

кабели, различни от упоменатите в
17 04 10

17 05

почва (включително почва, изкопана
от замърсени места), камъни и изкопани земни маси
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17 05 03* почва и камъни, съдържащи опасни
вещества
17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
17 05 05* драгажна маса, съдържаща опасни
вещества
17 05 06 драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05
17 05 07* баластра от релсов път, съдържаща
опасни вещества
17 05 08 баластра от релсов път, различна от
упоменатата в 17 05 07
17 06
изолационни материали и съдържащи
азбест строителни материали
17 06 01* изолационни материали, съдържащи
азбест
17 06 03* други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни
вещества
17 06 04 изолационни материали, различни
от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
17 06 05* строителни материали, съдържащи
азбест
17 08
строителни материали на основата
на гипс
17 08 01* строителни материали на основата на
гипс, замърсени с опасни вещества
17 08 02 строителни материали на основата
на гипс, различни от упоменатите
в 17 08 01
други отпадъци от строителство и
събаряне
17 09 01* отпадъци от строителство и събаряне,
съдържащи живак
17 09 02* отпадъци от строителство и събаряне,
съдържащи PCB (например съдържащи PCB уплътняващи материали,
подови настилк и на основата на
смоли, съдържащи PCB, запечатани
стъклопакети, съдържащи PCB, кондензатори, съдържащи PCB)
17 09 03* други отпадъци от строителство и
събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества
17 09 04 смесени отпадъци от строителство и
събаряне, различни от упоменатите
в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
18
ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННОТО ИЛИ
ВЕТЕРИНАРНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНА С ТЯХ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСК А ДЕЙНОСТ
(без кухненски отпадъци и отпадъци
от ресторанти, които не са генерирани непосредствено от дейности на
здравеопазването)
18 01
отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации
или профилактика в хуманното здравеопазване

ВЕСТНИК
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18 01 01

остри инструменти (с изключение
на 18 01 03)

18 01 02

телесни части и органи, включително
контейнери за пренасяне и съхранение
на кръв (с изключение на 18 01 03)

18 01 03*

отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването
на инфекции

18 01 04

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални
изисквания, с оглед предотвратяване
на инфекции (например превръзки,
гипсови отливки, спално бельо, дрехи
за еднократна употреба, памперси)

18 01 06*

химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

18 01 07

химикали, различни от упоменатите
в 18 01 06

18 01 08* цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
18 01 09

лекарствени продукти, различни от
упоменатите в 18 01 08

18 01 10* амалгамни отпадъци от зъболечението
18 02

отпадъци от изследване, диагностика, медицински манипулации или
профилактика във ветеринарното
здравеопазване

18 02 01

остри инструменти (с изключение
на 18 02 02)

17 09

18 02 02* отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването
на инфекции
18 02 03

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални
изисквания, с оглед предотвратяване
на инфекции

18 02 05* химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
18 02 06

химикали, различни от посочените
в 18 02 05

18 02 07* цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
18 02 08

лекарствени продукти, различни от
упоменатите в 18 02 07

19

ОТПАДЪЦИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ,
ПРЕЧИС Т ВАТ Е ЛНИ С ТА НЦ ИИ
ЗА ОТП А ДЪЧНИ ВОДИ ИЗВЪН
МЯСТОТО ИМ НА ОБРАЗУВАНЕ
И ОТ ВОДНОТО СТОП АНСТВО
ЗА ПОДГОТОВК А НА ВОДА ЗА
ПИТЕЙНИ НУЖДИ И ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

19 01

отпадъци от изгаряне или пиролиза
на отпадъци

С Т Р.
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19 01 02

ДЪРЖАВЕН
черни метали, отделени от дънна
пепел

19 01 05* филтърен кек от пречистване на газове
19 01 06* отпадъчни води от пречистване на
газове и други отпадъчни води
19 01 07* твърди отпадъци от пречистване на
газове

ВЕСТНИК
19 03 05
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стабилизирани отпадъци, различни
от упоменатите в 19 03 04

19 03 06* втвърдени отпадъци, маркирани като
опасни
19 03 07

втвърдени отпадъци, различни от
упоменатите в 19 03 06

19 03 08* частично стабилизиран живак

19 01 10* отработен активен въглен от пречистване на димни газове

19 04

встъклени отпадъци и отпадъци от
встъкляване

19 01 11*

дънна пепел и шлака, съдържащи
опасни вещества

19 04 01

встъклени отпадъци

19 01 12

дънна пепел и шлака, различни от
упоменатите в 19 01 11

19 01 13* увлечена/летяща пепел, съдържаща
опасни вещества
19 01 14

увлечена/летяща пепел, различна от
упоменатата в 19 01 13

19 01 15* прах от котли, съдържащ опасни
вещества

19 04 02* увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на димни газове
19 04 03* невстъклена твърда фаза
19 04 04

отпадъчни води от темпериране на
встъклени отпадъци

19 05

отпадъци от аеробно третиране на
твърди отпадъци

19 05 01

некомпостирани фракции от битови
и сходни с тях отпадъци

19 01 16

прах от котли, различен от упоменатия в 19 01 15

19 05 02

19 01 17*

отпадъци от пиролиза, съдържащи
опасни вещества

некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци

19 05 03

нестандартен компост

19 01 18

остатъци от пиролиза, различни от
упоменатите в 19 01 17

19 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 06

19 01 19

пясъци от горене в кипящ слой

отпадъци от анаеробно третиране
на отпадъци

19 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 06 03

19 02

отпадъци от физикохимичнo обработване на отпадъци (включително отстраняване на хром, отстраняване на
цианови съединения, неутрализация)

течности от анаеробно третиране на
битови отпадъци

19 06 04

остатъци от анаеробно третиране на
битови отпадъци

19 06 05

предварително смесени отпадъци,
съставени само от неопасни отпадъци

течности от анаеробно третиране на
животински и растителни отпадъци

19 06 06

19 02 04* предварително смесени отпадъци,
съдържащи поне един опасен отпадък

остатъци от анаеробно третиране на
животински и растителни отпадъци

19 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 07

инфилтрат от депа за отпадъци

19 02 03

19 02 05* утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества
19 02 06

утайки от физикохимично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05

19 07 02* инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества
19 07 03

инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02

19 08

19 02 09* твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

отпадъци от пречиствателни станции
за от па дъчни води, неу поменат и
другаде

19 08 01

отпадъци от решетки и сита

19 02 10

запалими отпадъци, различни от
упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09

19 08 02

отпадъци от пясъкоуловители

19 02 11*

други отпадъци, съдържащи опасни
вещества

19 08 05

утайки от пречистване на отпадъчни
води от населени места

19 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 03

стабилизирани/втвърдени отпадъци

19 02 07* масла и концентрати от сепариране
19 02 08* течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 03 04* отпадъци, маркирани като опасни,
частично стабилизирани, различни
от упоменатите в 19 03 08

19 08 06* наситени или отработени йоннообменни смоли
19 08 07* разтвори и утайки от регенериране
на йонообменици
19 08 08* отпадъци от мембранни системи,
съдържащи тежки метали
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ДЪРЖАВЕН
смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само
хранителни масла и мазнини

ВЕСТНИК
19 11 06

С Т Р. 6 9

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 19 11 05

19 08 10* смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от
упоменатите в 19 08 09

19 11 07* отпадъци от пречистване на димни
газове
19 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 08 11*

утайки, съдържащи опасни вещества
от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

19 12

19 08 12

утайки от билогично пречистване
на промишлени отпадъчни води,
различни от упоменатите в 19 08 11

отпадъци от механично третиране
на отпадъци (например сортиране,
трошене, уплътняване, пелетизиране),
неупоменати другаде

19 12 01

хартия и картон

19 12 02

черни метали

19 12 03

цветни метали

19 12 04

пластмаса и каучук

19 12 05

Стъкло

19 08 13* утайки, съдържащи опасни вещества
от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води
19 08 14

утайки от други видове пречистване
на промишлени отпадъчни води,
различни от упоменатите в 19 08 13

19 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 09

отпадъци от предварителна подготовка на питейна вода или на вода
за промишлени цели

19 12 06* дървесина, съдържаща опасни вещества
19 12 07

дървесина, различна от упоменатата
в 19 12 06

19 12 08

текстилни материали

19 12 09

минерали (например пясък, камъни)

19 09 01

твърди отпадъци от първична филтрация и от решетки и сита

19 12 10

запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци)

19 09 02

утайки от избистряне на вода

19 12 11*

19 09 03

утайки от отстраняване на въглерода

19 09 04

отработен активен въглен

други отпадъци (включително смеси
от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни
вещества

19 09 05

наситени или отработени йоннообменни смоли

19 12 12

19 09 06

разтвори и утайки от регенерация на
йонообменици

други отпадъци (включително смеси
от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от
упоменатите в 19 12 11

19 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 13

отпадъци от възстановяване на почви
и подземни води

19 10

отпадъци от раздробяване/смилане на
отпадъци, съдържащи метали

19 13 01*

твърди отпадъци от възстановяване на
почви, съдържащи опасни вещества

19 10 01

отпадъци от чугун и стомана

19 13 02

19 10 02

отпадъци от цветни метали

твърди отпадъци от възстановяване
на почви, различни от упоменатите
в 19 13 01

19 10 03* лека прахообразна фракция и прах,
съдържащи опасни вещества
19 10 04

лека прахообразна фракция и прах,
различни от упоменатите в 19 10 03

19 10 05* други фракции, съдържащи опасни
вещества
19 10 06

други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05

19 11

отпадъци от регенeриране на масла

19 11 01*

отработени филтърни глини

19 11 02* кисели катрани
19 11 03* отпадъчни води
19 11 04* отпадъци от пречистване на горива
с основи
19 11 05* утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

19 13 03* утайки от възстановяване на почви,
съдържащи опасни вещества
19 13 04

утайки от възстановяване на почви,
различни от упоменатите в 19 13 03

19 13 05* утайки от възстановяване на качеството на подземни води, съдържащи
опасни вещества
19 13 06

утайки от възстановяване на качеството на подземни води, различни от
упоменатите в 19 13 05

19 13 07* отпадъчни води и концентрирани
водни разтвори от възстановяване
на качеството на подземни води,
съдържащи опасни вещества
19 13 08

отпадъчни води и концентрирани
водни разтвори от възстановяване
на качеството на подземни води,
различни от упоменатите в 19 13 07
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ДЪРЖАВЕН
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ДОМАКИНСКИ ОТПАДЪЦИ И СХОДНИ С ТЯХ
ОТПАДЪЦИ ОТ ТЪРГОВСКИ, ПРОМИШЛЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ФРАКЦИИ

ВЕСТНИК
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20 01 38

дървесина, различна от упоменатата
в 20 01 37

20 01 39

Пластмаси

20 01 40

Метали

20 01 41

отпадъци от почистване на комини

20 01 99

други фракции, неупоменати другаде

20 02

о т па д ъц и о т паркове и г ра д и н и
(включително отпадъци от гробищни
паркове)

20 02 01

биоразградими отпадъци

20 02 02

почва и камъни

20 02 03

други бионеразградими отпадъци

20 01 13* Разтворители

20 03

други битови отпадъци

20 01 14*

20 03 01

смесени битови отпадъци

20 01 15* Основи

20 03 02

отпадъци от пазари

20 01 17* фотографски химични вещества и
смеси

20 03 03

отпадъци от почистване на улици

20 03 04

утайки от септични ями

20 03 06

отпадъци от почистване на канализационни системи

20 03 07

обемни отпадъци

20 03 99

битови отпадъци, неупоменати другаде

20 01

разделно събирани фракции (с изключение на 15 01)

20 01 01

хартия и картон

20 01 02

Стъкло

20 01 08

биоразградими отпадъци от кухни
и заведения за обществено хранене

20 01 10

Облекла

20 01 11

текстилни материали
Киселини

20 01 19* Пестициди
20 01 21*

луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 23* изл язло от у пот реба оборудване,
съдържащо флуорохлоровъглероди
20 01 25

хранителни масла и мазнини

20 01 26* масло и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25
20 01 27* бои, мастила, лепила/ад хезиви и
смоли, съдържащи опасни вещества
20 01 28

бои, мастила, лепила/ад хезиви и
смоли, различни от упоменатите в
20 01 27

20 01 29* перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества
20 01 30

перилни и почистващи препарати,
различни от упоменатите в 20 01 29

20 01 31*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

20 01 32

лекарствени продукти, различни от
упоменатите в 20 01 31

20 01 33* батерии и акумулатори, включени в
16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и
несортирани батерии и акумулатори,
съдържащи такива батерии
20 01 34

батерии и акумулатори, различни от
упоменатите в 20 01 33

20 01 35* излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване, различно
от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23,
съдържащо опасни компоненти (3)
20 01 36

излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, различно от
упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01
23 и 20 01 35

20 01 37* дървесина, съдържаща опасни вещества

“
§ 11. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2, т. 1
и т. 3, буква „б“ се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 3
КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОТО
СВОЙСТВО HP 14
1. Критерии:
1.1. Въведение
Изложените тук критерии се отнасят за водни
екосистеми, но съществуват отпадъци, които
могат да въздействат едновременно или алтернативно на други екосистеми, чиито компоненти
варират от почвени микроорганизми до примати.
Критериите, посочени по-долу, следват директно от методите за изпитване, посочени в
Регламент (ЕО) № 440/2008.
За целите на класифицирането отпадъците
се делят на две групи според техните остри и/
или дълготрайни ефекти във водни екосистеми.
1.1.1. Класифицирането на отпадъците обикновено се прави въз основа на експерименталните
данни за острата токсичност във водна среда,
разградимостта и log Pow (или ако има фактор на
биоконцентрация – BCF), където Pow е коефициент
на разпределение n – октанол/вода.
1.2. Критерии за класифициране. Критериите
за класифициране на отпадъци се прилагат и за
многокомпонентни отпадъци
1.2.1. Водна среда
1.2.1.1. Отпадъците се класифицират като
токсични за околната среда според следните
критерии:
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Таблица 1.2. Критерии за класифициране на отпадъци като токсични за околната среда
R50 Силнотоксичен за водните организми и R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти
върху водната среда/Остра опасност, кат. 1 H400, и хронична опасност, кат. 1, H410:
LC50 (96 часа) (за риби) ≤ 1 mg/l, или
EC50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи) ≤ 1 mg/l, или
IC50 (72 часа)(за водорасли) ≤ 1 mg/l, и:
– отпадъкът не се разгражда бързо, или
– log Pow (log коефициент на разпределение октанол/вода) ≥ 3,0 (освен ако експериментално определеният фактор на биоконцентрация (BCF) ≤ 100).
R50 Силнотоксичен за водните организми/Остра опасност, кат. 1 H400:
LC50 (96 часа) (за риби) ≤ 1 mg/l, или
EC50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи) ≤ 1 mg/l, или
IC50 (72 часа)(за водорасли) ≤1 mg/l
R51 Токсичен за водните организми и R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху
водната среда/Хронична опасност, кат. 2, H411:
LC50 (96 часа) (за риби) 1 mg/l < LC50≤10 mg/l, или
EC50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи) 1 mg/l < EC50≤ 10 mg/l, или
IC50 (72 часа)(за водорасли) 1 mg/l < IC50≤ 10 mg/l, и:
– отпадъкът не се разгражда бързо, или
– log Pow≥ 3,0 (освен ако експериментално определеният BCF ≤ 100).
R52 Вреден за водните организми и R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху
водната среда/Хронична опасност, кат. 3, H412:
LC50 (96 часа) (за риби) 10 mg/l < LC50≤100 mg/l, или
EC50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи) 10 mg/l < EC50≤100 mg/l, или
IC50 (72 часа)(за водорасли) 10 mg/l < IC50≤ 100 mg/l,
и отпадъкът не се разгражда бързо.
R52 Вреден за водните организми или R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху
водната среда/Хронична опасност, кат. 4, H413 (забележка).
Отпадъци, които не са обхванати от посочените по-горе критерии, но според наличните данни за устойчивостта, кумулацията и предполагаемото или наблюдаваното въздействие, миграция, трансформация
и разпределение в компонентите в околната среда могат да представляват опасност за структурата и/или
функциите на водните екосистеми.
Например слаборазтворимите във вода отпадъци (разтворимост, по- ниска от 1 mg/l) се покриват от
този критерий, ако:
(а) не се разграждат бързо, и
(б) log Pow≥ 3,0 (освен ако експериментално определеният BCF ≤100).

Забележка.

Този критерий не се прилага, когато са налице други научни данни за разграждането и/или токсичността, които убедително доказват, че нито самият отпадък, нито продуктите от неговото разграждане
създават потенциална опасност от дълготрайни или отдалечени във времето вредни ефекти за водната среда.
Такива допълнителни научни доказателства следва да се основават на изпитвания, изисквани
съгласно приложение IX към Регламент (ЕО) 1907/2006, или изпитвания с еквивалентна значимост
и могат да включват:
1. доказателства за бързо разграждане във водна среда;
2. отсъствие на хронични токсични ефекти на границата на разтворимост или при концентрация
1,0 mg/l, например, когато чрез проучване върху продължителни токсикологични изпитвания върху
риби или Daphnia е установена концентрация без наблюдаван ефект (NOEL – no observed effect level),
по-висока от границата на разтворимост или от 1,0 mg/l.
1.2.1.2. Коментар върху определянето на IC 50 за водорасли и на възможността за разграждане в
околната среда
В случаите, когато се касае за силни оцветители и може да се докаже, че растежът на водораслите
се инхибира само в резултат от намален интензитет на светлината, не се използва 72-часовата IC 50
като критерий за класифициране.
Приема се, че отпадъците се разграждат бързо, ако са изпълнени следните критерии:
а) ако по време на 28-дневни проучвания са достигнати следните нива на разграждане:
– при изпитвания, основаващи се върху съдържанието на разтворен органичен въглерод: 70 %;
– при изпитвания, основаващи се върху изчерпване на кислорода или образуване на въглероден
диоксид: 60 % от теоретичния максимум.
Тези нива на биоразградимост трябва да бъдат достигнати в течение на 10 дни от началото на разграждането. За начало на разграждането се приема моментът, в който са разградени 10 % от отпадъка,
или
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б) в случаите, когато са налице само данни
за химичното потребление на кислород (chemical
oxygen demand, COD) и биохимичното потребление на кислород (biochemical oxygen demand,
BOD5), съотношението BOD5/COD е по-голямо
или равно на 0,5,
или
в) ако са налице други убедителни данни, които показват, че отпадъкът може да се разгради
(биотично и/или абиотично) във водната среда
до ниво > 70 % за 28 дни.
1.2.1.3. Отпадъците се класифицират като
опасни за озоновия слой, кат. 1
Отпадъци, които според наличните данни за
свойствата и предполагаемото или наблюдаваното
въздействие, миграция, трансформация и разпределение в компонентите в околната среда могат
да представляват опасност за структурата и/или
функциите на озоновия слой в стратосферата.
Тук се включват отпадъците, съдържащи веществата, изброени в приложение I към Регламент
(ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно
вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ,
L 286, 31.10.2009 г.).
1.2.1.4. Опасно свойство HP 14 се определя,
ако отпадъкът вече е класифициран като:
Таблица 1.2.2
Рискови
фрази

Значение

R50

Силнотоксичен за водните организми

R51

Токсичен за водните организми

R52

Вреден за водните организми

R53

Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда

R59

Опасно за озоновия слой

R50-53

Силнотоксичен за водните организми
и може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната
среда

R51-53

Токсичен за водните организми и
може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда

R52-53

Вреден за водните организми и може
да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда
Таблица 1.2.3

Клас и категория на опасност и кодове

Кодове на
предупрежденията за
опасност

Остра опасност, H400
кат. 1

Значение

Силнотоксичен за вод
ните организми

ВЕСТНИК
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Кодове на
предупрежденията за
опасност

Значение

Хронична опас- H410
ност, кат. 1

Силнотоксичен за вод
ните организми с дълготраен ефект

Хронична опас- H411
ност, кат. 2

Токсичен за водните
организми с дълготраен ефект

Хронична опас- H412
ност, кат. 3

Вреден за водните организми с дълготраен
ефект

Хронична опас- H413
ност, кат. 3

Може да причини дълготраен вреден ефект
за водните орагнизми

Опасно за озо- H420
новия слой

Вреден за общественото здраве и за околната
среда, като разрушава
озона във вис ок и т е
слоеве на атмосферата

1.3. Многокомпонентни отпадъци
1.3.1. При определяне на опасното свойство
HP 14 на многокомпонентен отпадък следва да
се вземат предвид веществата, съдържащи се в
отпадъка, класифицирани в някои от класовете
и категориите, определени в таблици 1.2.2 и 1.2.3,
ако присъстват в концентрации над посочените
в таблица 1.3.1 гранични стойности.
Таблица 1.3.1
Класификация на веществото Обща гранична
стойност
R50, R50-53, R51-53

0,1 %

R52, R52-53, R53

1 %

H400, H410

0,1 %/M

H411, H412, H413

1 %

1.3.2. М коефициенти
1.3.2.1. М коефициентът се прилага относно
концентрацията на вещество, класифицирано
като опасно за водната среда, остра опасност от
категория 1 или хронична опасност от категория 1, и се използва за промяна на граничната
стойност, както е определено в таблица 1.3.1.
1.3.2.2. Когато в приложение VІ на Регламент
(ЕО) № 1272/2008 е посочен М коефициент, той
следва да се използва за целите на класификация
на многокомпонентния отпадък.
1.3.2.3. Когато в приложение VІ на Регламент
(ЕО) № 1272/2008 не е посочен М коефициент,
той се определя с отчитане на стойността на
токсичност, както това е обобщено в следната
таблица:
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Таблица 1.3.2

Остра токсичност

М коефициент

Хронична токсичност

Стойност L(E)C50 (mg/l)

Стойност NOEC (mg/l)

М коефициент
НБР (1)
съставки

БР (2) съставки
–

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

1

0,01 < NOEC ≤ 0,1

1

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

10

0,001 < NOEC ≤ 0,01

10

1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

100

0,0001 < NOEC ≤ 0,001

100

10

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

1000

0,00001 < NOEC ≤ 0,0001

1000

100

0,000001 < NOEC ≤ 0,00001

10 000

1000

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001 10 000

(продължава през стъпка 1 десетичен порядък) (продължава през стъпка 1 десетичен порядък)
(1) Небързо разградими.
(2) Бързо разградими.
1.3.3. За определяне на опасно свойство HP 14 за многокомпонентни отпадъци, съдържащи вещества,
класифицирани в някои от класовете и категориите, определени в таблици 1.2.2 и 1.2.3 и присъстващи
в отпадъка в концентрации над граничните, посочени в таблица 1.3.1, се използват следните формули:
Формула 1

Формула 2

Формула 3

Формула 4

Формула 5

Формула 6

Σ(H400 x M) ≥ 25%

Σ(H410 x M) ≥ 25 %

Формула 7

Формула 8

Σ(M × 10 × H410) + H411) ≥ 25 %

ΣH410 + H411 + H412 + H413 ≥ 25 %

Формула 9
Σ(M × 100 × H410) + (10 × H411) + H412) ≥ 25 %
Забележка. Тези формули се прилагат в определената последователност в случаите, когато е приложимо. Ако на даден етап критерият е изпълнен, отпадъкът се класифицира като HP 14 и не е необходимо
да се прилага следващата формула. Ако след прилагане на всички релевантни формули критериите не се
изпълнят, отпадъкът не се класифицира като HP 14.
1.3.4. Отпадъкът се класифицира като HP 14, ако съдържа поне една съставка, класифицирана с
R59/H420 в концентрация ≥ 0,1 %.“

§ 12. Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 17, ал. 2
РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИК АЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗПИТВАНЕ
І. Информация за причинителя на отпадъци
Търговец
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
(наименование, ЕИК)
представляван от
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност, тел., факс, e-mail)
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Седалище и адрес на управление на търговеца
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(адрес по съдебна регистрация – област, община, населено място, район, ул. №, пощенски код, тел., факс, e-mail)
Местонахождение на обекта, където се образува отпадъкът
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(адрес – област, община, населено място, район, ул. №, пощенски код, тел., факс, e-mail)
Лице за контакти
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(име, длъжност, тел., факс, e-mail)
Кратко описание на отпадъка
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(вид отпадък, произход, дейност, от която се образува отпадъкът)
II. Класификация на отпадъка въз основа на изпитване за свойствата по приложение № 3 от ЗУО
Раздел II се попълва при прилагане на процедура за класификация на отпадъка по реда на чл. 11,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за класификация на отпадъците.
Свойства на отпадъка по приложение
№ 3 от ЗУО

Изпитване на отпадъка за свойствата
по приложение № 3 от ЗУО
код на
метода
за изпитване

наименование
на метода за
изпитване

Класификация на отпадъка

код(ове) за
резултат
етикетиране
от изпитва(символи клас и категория на опаснето, мерна и знаци на
ност
единица
опасност)

HP 1
Експлозивни
HP 2
Оксидиращи
HP 3
Запалими
HP 4
Дразнещи – дразнене
на кожата и увреждане на очите
НP 5
Специфична токсичност за определени
органи (STOT)/Опасност при вдишване
НP 6
Остра токсичност
НP 7
Канцерогенни
НP 8
Корозивни
НP 9
Инфекциозни
НP 10 Токсични за
репродукцията
НP 11
Мутагенни
НP 13
Сенсибилизиращи (*)
НP 14 Токсични за
околната среда
HP 15
По р а ж д а щ и д р у г о
вещество
(*) Доколкото са на разположение методи на изпитване.

код(ове) на
предупрежденията за
опасност
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А. Класификация на отпадъка като опасен
Да/Не
в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 1 ……………………………………………………………...........................................
IІІ. Класификация на отпадъка въз основа на изпитване по компонентите по приложение № 4
от Наредбата за класификация на отпадъците
Раздел III се попълва при прилагане на процедура за класификация на отпадъка по реда на чл. 11,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за класификация на отпадъците.
Химични вещества и смеси, съдържащи се в отпадъка
наименование

съдържание, % тегловни

Класификация на отпадъка

точка на
етикетиравъзпламе- не (символи
няване, °С и знаци на
опасност)

код(ове) за
клас и категория на
опасност

код(ове) на
допълпредупреждение(я)
предупрежденителни
за опасност/
нията за опас- класове за допълнителна(и)
ност
опасност
опасност(и)
(за HP 12)
(за HP 15)

1.
2.
3.
………..
51.

IV. Класификация на отпадъка въз основа на изпитване по компонентите по приложение № 4 от
Наредбата за класификация на отпадъците с последващо сумиране на процентното съдържание на
опасните вещества, притежаващи едно и също свойство, и с наличие на компонент, който води до
класифициране на отпадъка със свойствата HP 12 или HP 15
Раздел IV се попълва при прилагане на процедура за класификация на отпадъка по реда на чл. 11,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за класификация на отпадъците.
IV-1. Сравняване на получените стойности за свойствата от НP 3 до НP 8, НP 10, НP 11 и НP 13 с
характеристиките по приложение № 3 от ЗУО
Свойства и характеристики
на отпадъка

Код(ове) за
клас и категория на
опасност

Код(ове) на предупрежденията за
опасност

Гранични
Пределни
стойности концентрации

Сумарно за отпадъка,
°С/% тегловни

IV-2. Сумиране на процентното съдържание на опасните вещества, притежаващи едно и също
свойство за свойствата без допълнителни характеристики – НP 1, НP 2, НP 9, НP 14 и НР 15
Свойства

Сумарно за отпадъка, % тегловни

НP 1 – „Експлозивни“
НP 2 – „Оксидиращи“
НP 9 – „Инфекциозни“
НP 14 – „Токсични за околната среда“
НР 15 – „Пораждащи друго вещество“
IV-3. Определяне на съдържанието на опасно(и) вешество(а), което води до класифициране на
отпадъка със свойствата HP 12 или HP 15
Компонент

Свойства и характерис- Допълнителни класове
тики на отпадъка
за опасност (за HP 12)

Предупреждение(я) за опасност/
допълнителна(и) опасност(и) (за HP 15)
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IV-4. Определяне на съдържанието на устойчиви органични замърсители
Компонент

Гранична стойност

Сумарно за отпадъка в тегловни проценти
(%)

Забележка. За PCDD и PCDF определените концентрации се умножават по съответните индивидуални
фактори на токсичност TEF (фактор на токсичен еквивалент).
Б. Класификация на отпадъка като опасен
Да/Не
в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 2 ……………………………………………….................................................................

V. Окончателна класификация на отпадъка по реда на чл. 11
от Наредбата за класификация на отпадъците
В. Код на отпадъка от списъка
по приложение № 1, определен
по реда на чл. 11

Наличие на знак (*)Да/Не
__ __ __ __ __ __

Г. Наименование на кода на отпадъка от списъка ......................................................................................
по приложение № 1, определен по реда на чл. 11 ...................................................................................
Д. Свойства, определящи отпадъка като опасен .........................................................................................
Изготвил работния
лист:
....................................
(име и длъжност)
Дата ……………………...

Представител на търговеца по закон или
упълномощаване:
……….......................................................................
(подпис и печат)
Попълва се от РИОСВ
гр. ………………………………………..

Становище изх. №/дата ....................................................................................................................................
на министъра на околната среда и водите по реда на чл. 17
Приел и проверил достоверността на данните в работния лист: ..............................................................
...............................................................................................................................................................................
(длъжност, име и подпис)
Директор на РИОСВ:

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

Дата ………………………
Дата, от която е преустановено образуването на отпадъка/дата на извършване на проверка по чл. 21,
ал. 2 ......................................................................................................................................................................
(излишното се зачертава)
Директор на РИОСВ:.
………………………………………………………………………..
(подпис и печат)“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 14. В срок до шест месеца от влизане в сила на наредбата се утвърждава заповедта по
чл. 14, ал. 1.
§ 15. В срок до една година от влизане в сила на наредбата се утвърждава заповедта по
чл. 14, ал. 2.
§ 16. (1) В шестмесечен срок от влизане в сила на наредбата министърът на околната среда
и водите и министърът на здравеопазването преразглеждат служебно всички случаи на класификация на отпадъци като неопасни по реда на чл. 11.
(2) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице
уведомява причинителите на отпадъци при започването на процедура по ал. 1.
§ 17. В срок до една година от влизане в сила на наредбата министърът на околната среда
и водите утвърждава със заповед Ръководство за извършване на класификация на отпадъците
след съгласуване с министъра на здравеопазването и изпълнителния директор на ИАОС.
Министър на околната среда и водите:
Ирина Костова
Министър на здравеопазването:
Илко Семерджиев
2724
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-53
от 7 април 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на преду чилищното и у чилищното образование, по
мотивирано предложение на кмета на община
Смолян след Решение № 365 по протокол № 23
от 14.03.2017 г. на Общинския съвет – гр. Смолян, решение по протокол № 2 от 14.12.2016 г.
на педагогическия съвет на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Иван
Вазов“ – гр. Смолян, община Смолян, област
Смолян, становище от Регионалното управление на образованието – Смолян, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката, поради спазване на
изискванията по чл. 4, ал. 6 от наредбата считано
от 15.09.2017 г. определям наименованието на
Профилирана гимназия с преподаване на чужди
езици „Иван Вазов“ – Смолян, както следва:
Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр. Смолян,
община Смолян, област Смолян.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
2733
ЗАПОВЕД № РД-14-54
от 7 април 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение на кмета на община Правец след Решение
№ 55 по протокол от 24.03.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Правец, решение по протокол № 3
от 10.01.2017 г. на педагогическия съвет на Гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко
Константинов“ – гр. Правец, община Правец,
Софийска област, становище от Регионалното
управление на образованието – София регион,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката, поради
привеждане на наименованието в съответствие с

изискванията на чл. 38, ал. 2, т. 1 ЗПУО считано
от 15.09.2017 г. определям наименованието на
Гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ – гр. Правец, както следва:
Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ – гр. Правец,
община Правец, Софийска област.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
2734
ЗАПОВЕД № РД-14-55
от 7 април 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на преду чилищното и у чилищното образование, по
мотивирано предложение от кмета на община
Тервел след Решение № 2-15 по протокол № 2
от 28.02.2017 г. на Общинския съвет – гр. Тервел, становище от Регионалното управление
на образованието – Добрич, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап,
и създаване на условия за достъп до качествено
образование преобразувам Основно училище
„Д-р Петър Берон“ – с. Коларци, община Тервел, област Добрич, в Обединено училище „Д-р
Петър Берон“ – с. Коларци, община Тервел,
област Добрич.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 КТ.
2. Ученици те от Основно у чи лище „Д-р
Петър Берон“ – с. Коларци, община Тервел,
област Добрич, да продължат образованието
си в преобразуваното Обединено училище „Д-р
Петър Берон“ – с. Коларци, община Тервел,
област Добрич.
3. Задължителната документация на Основно училище „Д-р Петър Берон“ – с. Коларци,
община Тервел, област Добрич, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Д-р
Петър Берон“ – с. Коларци, община Тервел,
област Добрич.
4. Финансиращ орган: Община Тервел.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
2735
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ЗАПОВЕД № РД-14-56
от 7 април 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Ямбол след
решение по протокол от 30.01.2017 г. на Общинския съвет – гр. Ямбол, становище от Регионалното управление на образованието – Ямбол, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен – първи
гимназиален етап, и създаване на условия за
достъп до качествено образование преобразувам Основно училище „Д-р Петър Берон“ – гр.
Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, в Обединено училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Ямбол,
община Ямбол, област Ямбол.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениц и те от Основно у чи лище „Д-р
Пет ър Берон“ – г р. Ямбол, община Ямбол,
област Ямбол, да продължат образованието си
в преобразуваното Обединено училище „Д-р
Пет ър Берон“ – г р. Ямбол, общ и на Ямбол,
област Ямбол.
3. Задължителната документация на Основно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Ямбол,
община Ямбол, област Ямбол, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Д-р
Пет ър Берон“ – г р. Ямбол, община Ямбол,
област Ямбол.
4. Финансиращ орган: Община Ямбол.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
2736

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 365
от 17 март 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 конку рсите и Решение № 99 от
23.02.2017 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 17.05.2017 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 самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.8360.1982.11.1 (помещение към трафопост),
София, кв. Ботунец, ул. Васил Левски 2, ет. 1,
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общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Кремиковци“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 8000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 800 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 15.05.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
2672
РЕШЕНИЕ № 366
от 17 март 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 № 98 от
23.02.2017 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 16.05.2017 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 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“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 93 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9300 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 12.05.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
2673

ОБЩИНА ГРАМАДА
РЕШЕНИЕ № 153
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1, т. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Грамада, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване и план за регулация за ПИ 000574 по К ВС на землището
на г р. Гра ма да, облас т Ви д и н, с нач и н на
трайно ползване – спортен терен, за промяна
на предназначението в УПИ І-574 за спорт и
развлечения.
Председател:
О. Георгиев
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2. Промяна на западната, северната и източната рег улационна лини я на У ПИ I-405
по съществуващи на терена подпорни стени и
преместване на южната граница на 3,00 м и
образуване в УПИ I-405, 430.
3. Образуване на нов УПИ II-430 в кв. 73 за
остатъка от ПИ 430.
4. Промяна на уличната отсечка между о.т.
127-127й с ширина 8,00 м.
5. Промяна на западната регулационна линия
на УПИ I-404, кв. 72.
6. Изменение на засегнатите от промяната на
уличната регулация УПИ V-375 в кв. 63, УПИ
I-404 и ПИ 355 в кв. 72 съгласно приложеното
задание по реда на чл. 125 ЗУТ в обхвата на
собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
7. Отпада улична осова линия с о.т. 133о.т. 136.
Проектът се намира в Община Павел баня,
ул. Освобождение 15, ет. 2, стая № 9, и може
да се прегледа от заинтересуваните лица всеки
присъствен ден.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Павел баня пред Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Ш. Халит
2755

2682

ОБЩИНА САНДАНСКИ
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 484
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, чл.
110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация на част от квартали 63,
72, 73 по плана на с. Скобелево, община Павел
баня, област Стара Загора, в следния обхват:
1. Затваряне на задънена улица между о.т. 132132а поради отпадане на необходимостта от нея.

РЕШЕНИЕ № 68
от 23 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със заявление
с вх. № 94-С-2172 от 16.11.2016 г. до кмета на
община Сандански от „Лесотранс“ – ЕООД,
с. Пирин, Общинският съвет – гр. Сандански,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Трасе на кабел 20 kV за УПИ 031035 в местността Друма, землище на с. Лешница, община
Сандански“, с дължина на трасето 861,07 л. м в
частта, попадаща в землището на с. Лешница,
община Сандански, както следва:

УПИ 031035

местността Друма
с. Лешница

УПИ

ПИ 000155

с. Лешница

полски път

ПИ 000349

с. Лешница

канал

4,81 м Община Сандански

ПИ 000220

с. Лешница

полски път

3,46 м Община Сандански

ПИ 060009

местността Друма
с. Лешница

нива

2715

6,15 м „Лесотранс“ – ЕООД
830,72 м Община Сандански

15,93 м

наследници на Гюргя Алексиева
Златкова
Председател:
Г. Синански
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ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 450
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 4 ЗУТ, § 8, ал. 4 ПРЗУТ, заявление с вх.
№ 94-00-062 от 9.01.2017 г., Решение № 402 по
протокол № 16 от 26.01.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Шумен, за разрешаване изработване
на ПУП, решение по т. 6 от протокол № 8 от
7.03.2017 г. от заседание на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация по чл. 110,
ал. 1, т. 2 ЗУТ за части от квартали 209 и 210 по
плана на гр. Шумен.
С проекта за ПУП се изменя уличната регулация на ул. Цар Самуил между осови точки 6453 и
6456 и ул. Гостивар между осови точки 6453 и 550
в съответствие с приложената улична регулация
и изпълнените на място улици.
В кв. 209 се променя отреждането на УПИ
ІІІ – „Озеленяване и паметник на културата“,
на „Озеленяване“. Променя се отреждането на
УПИ ІV – „За ресторант и кафе-сладкарница“, на
„Общественообслужващи дейности и паметник
на културата“.
В кв. 210 вътрешните регулационни линии на
УПИ VІ – „Озеленяване“, и новообразуван УПИ
ХІ-20 се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници на имоти с идентификатори
83510.676.529 и 83510.676.20 по кадастралната карта
на гр. Шумен.
Проектът се одобрява по приложения чертеж,
вписан в изх. дневник под № 67 от 14.03.2017 г.,
представляващ неразделна част от настоящото
решение.
Председател:
Б. Беджев
2716
РЕШЕНИЕ № 451
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 15, ал. 3 ЗУТ, сключен предварителен
договор с изх. № 25-03-137 от 10.02.2017 г., заявление
с вх. № УТ-14-002 от 5.01.2017 г., Решение № 373
по протокол № 15 от 22.12.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Шумен, за разрешаване изработване
на ПУП, решение по т. 11 от протокол № 8 от
7.03.2017 г. от заседание на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация по чл. 110, ал. 1,
т. 2 ЗУТ за част от кв. 576 по плана на гр. Шумен.
С проекта за ПУП се образува самостоятелен
УПИ ІІ – „ООД и ЖС“, в новообразуван кв. 576в
за имот с идентификатор 83510.658.56 по кадастралната карта на гр. Шумен и със същата площ като
него, като границата между имот с идентификатор
83510.658.55 – общински, и имот с идентификатор
83510.658.56 – собственост на възложителя, се променя при условията на чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
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Образува се нова улична отсечка от осова
точка 97а до осова точка 16г, свързваща ул. Ген.
Скобелев и ул. Искър. Границите на УПИ І – „За
жилищно строителство, КОО и гаражи“, в кв. 576
се променят в съответствие с новопроектираната
улична отсечка, като се образуват нов квартал 576в
с нов УПИ І – „За жилищно строителство, КОО
и гаражи“, и нов квартал 576г с нов УПИ І – „За
жилищно строителство, КОО и гаражи“.
Проектът се одобрява по корекциите със зелени
и кафяви линии, надписи и щрихи по приложената скица, вписана в изх. дневник под № 68 от
14.03.2017 г., представляваща неразделна част от
настоящото решение.
Председател:
Б. Беджев
2717

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ХVII-10
от 15 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на
ОЕСУТ по т. 4 на протокол № 3 от 23.02.2017 г.
Общинският съвет – гр. Ямбол, одобрява изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
подземен ел. кабел 1 kV и ЕТ за присъединяване на „Стопанска постройка“ в поземлен имот
с идентификатор 87374.574.81 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, м. Манаф чаир.
Съгласно чл. 215 ЗУТ заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Ямбол до Административния съд – Ямбол.
Председател:
Д. Ибришимов
2616
16. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Казармата-2“, разположена в землището на
с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково,
и описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4530874

9461997

2.

4530925

9462128

3.

4530990

9462243

4.

4531070

9462309

5.

4531066

9462335

6.

4531012

9462346

7.

4530941

9462358

8.

4530867

9462375
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№

ДЪРЖАВЕН
Х (m)

Y (m)

9.

4530784

9462434

10.

4530887

9462167

11.
4530852
9461995
2699
8. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Факултета по електроника и автоматика в Пловдив за доцент, висше училище, в
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Компютърни
системи, комплекси и мрежи“ – един за нуждите
на катедра „Компютърни системи и технологии“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко
Дюстабанов 25, тел. 032/659 552.
2667
503. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Кардиология“, за нуждите на Катедрата по спешна
медицина на база Клиника по кардиология към
УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1527, ул. Бяло море 8,
Клиника по кардиология, ет. 3, тел. 02/943-22-26.
2741
504. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Фармакология (вкл. Фармакотерапия и химиотерапия)“, за нуждите на Катедрата по фармакология и токсикология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1431, ул. Здраве 2, ет. 3, стая 318,
тел. 02/952-05-39.
2742
504а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Педиатрия“, за нуждите на Катедрата по педиатрия
на база Клиника по ревматология, хематология и
кардиология към СБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1606, бул. Акад.
Иван Гешов 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф.
д-р Иван Митев“, тел. 02/815-42-97.
2743
504б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, за нуждите на Катедрата
по анестезиология и интензивно лечение на база
Отделение за интензивно лечение на неврологични
заболявания към Клиниката по анестезиология и
интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването
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в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Пенчо Славейков 52А – в сградата
на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел. 02/923-05-70.
2744
504в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Неврология“, за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ
„Александровска“, тел. 0884-578-684.
2745
504г. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Имунология“, за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология на
база Лаборатория по клинична имунология към
УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски 1,
секретариат на Катедрата по клинична лаборатория
и клинична имунология, УМБАЛ „Александровска“ – от 8 до 14 ч., тел. 02/923-09-29.
2746
504д. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за четирима главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Ендокринология“, за нуждите на Клиничния
център по ендокринология и геронтология на
база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве 2,
секретариат на КЦЕГ, ет. 10, тел. 02/895-60-40.
2747
504е. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Кардиология“, за нуждите на Катедрата по сърдечносъдова
хирургия на база Клиника по кардиология към
УМБАЛ „Света Екатерина“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, бул. Пенчо Славейков 52А,
тел.: 02/915-94-41; 02/915-97-17.
2748
504ж. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“, за нуждите на Катедрата по хирургия на база
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски 1,
канцелария на Катедрата по хирургия, УМБАЛ
„Александровска“, тел. 02/923-05-40.
2749
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33. – Бургаският свободен университет обявява конкурси за прием и обучение на докторанти за
учебната 2017/2018 г., както следва:
№

Шифър

Професионално направление

Докторска програма

1.

4.6.

2.

3.4.

3.

3.6.

Информатика и компют ърни „Информатика“
науки
Социални дейности
„Организация и управление на
социалните дейности“
Право
„Граждански процес“

4.

3.6.

Право

„Наказателно право“

5.

3.8.

Икономика

„Икономика и управление
(индустрия)“

Срок за подаване на документи – 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“ в университета на адрес: Бургас, ул. Сан Стефано 62,
стая 206, тел. 056/900-486.
2718
1. – Висшето училище по мениджмънт – Варна, обявява конкурс за доцент по професионално
направление 4.6 Информатика и компютърни
науки, научна специалност „Софтуерно инженерство“ – един. Конкурсът е със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в сградата на ВУМ  –  Варна, ул. Оборище
13А, стая 401, тел. 052 300 680.
2691
263. – Институтът по астрономия с Национална
астрономическа обсерватория при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент по професионално
направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Хелиофизика“ – един за нуждите на
отдел „Слънце и Слънчева система“, със срок за
подаване на документи 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат в
ИА с НАО, 1784 София, бул. Цариградско шосе 72,
тел. 02/974-19-10.
2737
305. – Националният археологически институт
с музей на БАН – София, обявява конкурс за професор по специалност 2.2. История и археология
за нуждите на НАИМ – БАН, Филиал „Велико
Търново“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, ул. Съборна 2, тел. 02/988-24-06.
2721
288. – Институтът за космически изследвания
и технологии при БАН – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности: доцент в
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, научна специалност
„Динамика, балистика и управление на полета
на летателни апарати“, за нуждите на секция
„Аерокосмически системи за управление“ – един;
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически
науки, научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
(Влияние на параметрите на открития космос
върху физичните и структурни свойства на материалите)“, за нуждите на секция „Космическо
материалознание“ – един, двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Заявле-

Форма на обучение
редовно
задочно
1
1
1

1

1

2

1

2

2

2

ния и документи се приемат в канцеларията на
ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 1, стая 413, тел. 02/988-35-03.
2780
265. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН, София, обявява конкурс за
доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11.
Биотехнологии (02.11.11. Технология на биологично
активните вещества), за нуждите на Департамент
„Приложна микробиология“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в института, София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 26, тел. 979-31-24.
2781
154. – Агробиоинститутът – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за: академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Селекция и семепроизводство
на културните растения“ – един, академичната
длъжност главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
„Биологично активни вещества и лекарствени
средства“ – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и подаване на документи – в института, София
1164, бул. Драган Цанков 8, ет. 4. За информация – тел. 02/963-54-07.
2750
57. – Институтът по овощарство – Пловдив,
обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление 6.2.
Растителна защита (научна специалност 04.01.10.
Хербология – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – в Института по овощарство,
4004 Пловдив, кв. Остромила 12, тел. 032/692 349.
2669
4. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на местност „НПЗ
„Захарна фабрика“ в следния териториален обхват:
улици от о.т. 68 до о.т. 69, от о.т. 69 до о.т. 58, от
о.т. 58 до о.т. 57, от о.т. 57 до о.т. 82, от о.т. 82 до
о.т. 80, от о.т. 80 до о.т. 68. Проектът е изложен
в район „Илинден“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“ чрез район „Илинден“ – Столична община.
2774
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17. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 75
от 21.10.2016 г., № 76 от 22.11.2016 г. и № 77
от 28.12.2016 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-16-7706-194
от 15.09.2016 г. на областния управител на област
с административен център Варна, са изработени и
приети проекти за план на новообразувани имоти
в случаите по § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение
на съдебни решения) на зони по § 4 ЗСПЗЗ за:
м. Боровец-север – селищно образувание, землище кв. Галата, гр. Варна, относно поземлени имоти
№ 907, 3127, 3128, КР 5401; м. Ваялар – селищно
образувание, землище гр. Варна, относно поземлен
имот № 268, КР 523; м. Свети Никола – строителни
граници, землище гр. Варна, относно поземлени
имоти: № 690, 693, 694, 695, 702, 703, 704, 9530,
9531, КР 526; м. Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата – селищно образувание, землище
кв. Виница, гр. Варна, община Варна, относно
поземлени имоти № 2119, 2120, КР 517; м. Траката – селищно образувание, землище кв. Виница,
гр. Варна, относно поземлени имоти № 431, 4205,
5861, 9642, КР 520. Проектите за изменение са
предоставени за разглеждане в Община Варна,
ет. 12, стая 1205, отдел „Земеделие“, дирекция
„Общинска собственост, икономика и стопански
дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по проектите до
кмета на общината.
2732
7. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект с вх. № Гр-447
от 6.03.2017 г. за подробен устройствен план
(ПУП) – план застрояване (ПЗ) за ПИ 152037,
м. Средно Краище, землище Вакарел, ЕКАТТЕ
10029, община Ихтиман, с отреждане за жилищно
застрояване с параметри: устройствена зона „Жм“;
плътност на застрояване в % – до 50 %; Кинт. (коефициент на интензивност на застрояването) – до
0,8; П % озеленяване – 50 %; максимална височина – до 10 м свободно жилищно застрояване,
и трасировъчен план на електрозахранване със
сервитути и договор за учредяване право на
прокарване общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за електроснабдяване
и присъединяване към трафопост в ПИ 15200 39.
Проектът се намира в дирекция „Специализирана
администрация“, в сградата на Техническата служба на Община Ихтиман. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с него и да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация.
2729
6. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за подземно електрозахранващо
кабелно трасе от ТП № 25 до поземлен имот № 69
в масив 501, предвидено за нискоетажно жилищно
строителство по плана на новообразуваните имоти
на местност Мамулица в землището на Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.
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Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая № 23. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
2756
20. – Община Пазарджик на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
лица, че са изработени нов помощен план и план
на новообразуваните имоти въз основа на влязло в сила съдебно решение на Пазарджишкия
окръжен съд № 86 от 2.05.2006 г., потвърдено с
Решение № 10370 от 24.10.2006 г. на ВАС – София,
за поземлени имоти: № 000614 в местност Табашки
лозя-Чала, № 000611 и 000 612 в м. Башов дол и
№ 000587, 000588, 000589, 000205 в м. Породем на  
зоната по § 4 ПЗРЗСПЗЗ по КВС на землището
с. Дебращица. Плановете и регистрите на имотите
са изложени в сградата на Община Пазарджик и
кметство Дебращица. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по помощния план и плана
на новообразуваните имоти и регистрите към тях
до кмета на община Пазарджик, като приложат
документите за собственост и други документи
(удостоверения за наследници и др.), които считат
за необходими.
2722
17. – Общинската служба по земеделие – Пещера, на основание чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2 ППЗСПЗЗ
съобщава на заявителите с признато право на
собственост върху земеделски земи и ползвателите, че във връзка с изработването на помощен
план на основание § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за земите по § 4 ще се извърши съвместно уточняване
(анкетиране) на границите на имотите, които са
разположени в поземлените имоти с № 034001,
034002, 034003, 034004, 034005, 034006, 034008 и
034010 в м. Чешмето и ПИ № 153001, в.м. Хисара,
по картата на възстановената собственост (КВС)
на землището на с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик, са определени с техническото задание като зони по § 4. Съвместното
уточняване на границите на имотите на бившите
собственици и на ползвателите ще се извърши на
място по график с посочени дати, който започва
14 дни след обнародване на това обявление. Графикът ще е изложен в сградата на Общинската
служба по земеделие – Пещера – офис Брацигово,
и кметство с. Исперихово. Бившите собственици
да предоставят на фирмата изпълнител решенията
на ПК (ОСЗ) – Брацигово, за признато право на
собственост в разпоредбите на § 4, а ползвателите – документите за права върху имота (заповед
на кмета, удостоверения, протоколи за оценка,
вносни бележки за плащане, нотариални актове и
други документи). Земите с неустановени граници
поради неявяване на заявители или упълномощени
от тях лица на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ
се предоставят за стопанисване от общината.
2751
1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици
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в м. Текийски орман, землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за: парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии Ново трасе на четири броя ВЛ 20 kV през ПИ 56722.351.966,
м. Текийски орман, по КККР на гр. Плевен.
Проектът се намира в стая № 87 на общината
и може да бъде прегледан в дните: понеделник,
вторник, сряда, четвъртък и петък от 9 до 11 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на настоящото обявление заинтересованите лица
могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до Информационния
център при Община Плевен – зала „Катя Попова“.
2757
3. – Община Провадия на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план) за „Трасе на път за
транспортен достъп“ до поземлен имот с № 000271
за изграждане на Базова станция на „Теленор
България“ – ЕАД, в землището на с. Петров дол,
ЕКАТТЕ 56143, община Провадия, област Варна,
включващо имоти с № 56008, 56011, 56013, 56015
и 56018, представляващи горска територия. 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 подробен устройствен план до общинската
администрация.
2730
6. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че с Решение № 372 от 14.03.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Смолян, се разрешава и е одобрено задание с изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
в кв. 95а и 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово,
с изменение на уличната и дворищната регулация
на УПИ I – За разширение на ЗККЕК „Комуна“,
УПИ II –   Озеленяване, и IV – Озеленяване
в кв. 95а, УПИ I – ДАП, автобусен и таксиметров
клон, и УПИ III – Озеленяване в кв. 94 по плана
на гр. Смолян, кв. Устово, с образуване на нов
УПИ – Резервен терен. 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 до общинската администрация – Смолян.
2731
4. – Община Червен бряг, дирекция „Строителство и архитектура“, на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с
Решение № 443 от протокол № 20 от проведено
заседание на 16.12.2016 г. на Общинския съвет –
гр. Червен бряг, е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за кв. 101, 103, 103а, 118 и 118а по
действащия ПУП на с. Радомирци, община Червен
бряг, област Плевен, с транспортно-комуникационен план (ТКП) с образуване на нови урегулирани
имоти в квартали 101 и 118 с предназначение „За
търговия и обществено обслужване“ при съобразяване с реализираното в момента озеленяване.
Изработеният устройствен план е на разположение
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в стая 204 в Община Червен бряг. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица в едномесечен срок от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2727
5. – Община Червен бряг, дирекция „Строителство и архитектура“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че със Заповед № РД-02-15-123 от 6.12.2016 г. на
зам.-министър на МРРБ е изработен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване
и парцеларен план (ПУП – ПЗ и ПП) за линеен
обект на техническата инфраструктура с план-схема за електроснабдяване на ПИ 187028 за обект
„Захранваща линия 20/0,4 kV от нов трафопост
тип МКТП 100 kVA в поземлен имот № 187028,
м. Средна Лъка, землище на с. Реселец, община
Червен бряг, област Плевен, до съществуващ
стоманорешетъчен стълб на електропровод 20 kV
„Петревене“ към ТП-7 в с. Карлуково, община
Луковит, област Ловеч, с трасе, преминаващо
на територията на община Червен бряг, област
Плевен, и община Луковит, област Ловеч“. Възложител е „Елетекс“ – ООД – Шумен. Изработеният
устройствен план е на разположение в стая 204 в
Община Червен бряг. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2728
12. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтерeсуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за линейна инфраструктура – трасе на подземен водопровод, обслужващ поземлени имоти:
24102.11.89, 24102.11.118, 24102.11.119, 24102.11.120,
24102.11.121, 24102.11.122, 24102.11.123, 24102.11.124
и 24102.11.125 по КК на с. Дуранкулак, община
Шабла, с възложител „Ем Ви Еф Холдинг“ – АД.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Шабла,
Техническа служба, стая 105.
2775
13. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтерeсуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за линейна инфраструктура – трасе на подземен електропровод от ВЕЛ – 20 kV, до трансформаторен пост, обслужващ поземлени имоти:
24102.11.89, 24102.11.118, 24102.11.119, 24102.11.120,
24102.11.121, 24102.11.122, 24102.11.123, 24102.11.124
и 24102.11.125 по КК на с. Дуранкулак, община
Шабла, с възложител „Ем Ви Еф Холдинг“ – АД.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация – Шабла, Техническа
служба, стая 105.
2776
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СЪДИЛИЩ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по жалба на сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ – Пловдив, срещу
разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и конкретните правомощия
на кметовете, приета с Решение № 85 по протокол
№ 7 от заседание на Общинския съвет – гр. Хаджидимово, на 22.04.2008 г., е образувано адм. д.
№ 251/2017 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
26.05.2017 г. от 10 ч.
2725
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по жалба на сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, представлявано
от управителя Георги Иванов Йорданов, с която
са оспорени разпоредбите на чл. 93, ал. 2, т. 4 и
чл. 94, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с Решение № 35 по протокол
№ 2 от 23.02.2005 г. на ОбС – гр. Разлог (последно
изменена и допълнена с Решение № 165 по протокол № 6 от 29.06.2016 г.), с искане оспорените
разпоредби да бъдат отменени като незаконосъобразни е образувано адм. д. № 246/2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 26.05.2017 г. от 10,30 ч.
2770
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5,
чл. 30, 31, 32, 33, 34, чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 44 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги, приета с
Решение № 48 от 12.03.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Сандански (последни изменения и
допълнения с Решение № 380 от 24.11.2016 г.), е
образувано адм.д. № 175/2017 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
26.05.2017 г. от 10,30 ч.
2792
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 20, ал. 6
от Наредба № 1 за определяне и администриране
на местни такси и цени на услуги на територията
на община Карнобат, приета с Решение № 73 от
22.05.2008 г., посл. изм. с Решение № 205.1 на Общинския съвет – гр. Карнобат, от 30.01.2017 г. По
оспорването е образувано адм.д. № 718/2017 г. по
описа на Административния съд – Бургас, което
е насрочено за 18.05.2017 г. от 11,10 ч.
2790
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че са постъпили жалби от „Харасимов“ – ООД, с
ЕИК 103236206, и „Север експорт“ – ООД, с ЕИК
813197388, и двете с адрес на управление Варна,
9000, район „Аспарухово“, ж.к. Южна промишлена зона, представлявани от Неделчо Асенов
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Стойчев, против Заповед № РД-07 от 4.01.2017 г.
на изпълнителния директор на ИАРА за условията на улов на калкан във водите на Черно море
за 2017 г., в частта є по т. ІІ, подт. 13, с която се
установява критерият за допустимост  – „Подаден
формуляр за икономическа статистика за 2015 г.
при спазване на изискванията на чл. 18е, ал. 9 ЗРА“,
изменена със Заповед № РД-28 от 20.01.2017 г. на
изпълнителния директор на ИАРА, като подт. 13
става подт. 12. По оспорването е образувано адм.д.
№ 440/2017 г., насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 29.05.2017 г. от 13 ч.
2791
Административният съд – Варна, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава
за направено оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, на основание чл. 186,
ал. 2, чл. 185, ал. 2 и чл. 149, ал. 5 АПК срещу
Наредбата за определянето и администрирането
на местни такси и цени на услуги на територията
на община Долни чифлик, приета от Общинския
съвет – гр. Долни чифлик, с Решение № 287 по
протокол № 19 от 8.02.2013 г., в частта на чл. 4,
ал. 1, т. 4, чл. 17, ал. 8, чл. 18, ал. 3, чл. 24, ал. 3
и чл. 37, ал. 5, т. 6. По оспорването е образувано
адм.д. № 803/2017 г. по описа на Административния съд – Варна, V състав.
2771
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. 10, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 53, т. 21, буква „в“, предл.
6 от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Момчилград, приета с Решение № 23
от 17.12.2003 г. на Общинския съвет – Момчилград,
както и разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от същата
наредба, в частта на предвидената наказуемост за
деклариране на данни и обстоятелства, водещи до
намаляване или освобождаване от такси, определени в наредбата, до неверни такива, в частта
на предвидения размер на наказанието „глоба“
за физически лица над 200 лв. до 500 лв., както и
в частта на предвидения размер на наказанието
„имуществена санкция“ за ЮЛ и ЕТ над 500 лв. до
1000 лв., по което е образувано адм. д. № 76/2017 г.
на Административен съд – Кърджали, насрочено
за разглeждане в открито съдебно заседание на
31.05.2017 г. от 10 ч.
2765
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че с вх. № 857 от 8.03.2017 г. е
постъпил протест от Йордан Георгиев – прокурор
в Окръжна прокуратура – Кюстендил, срещу Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на
територията на община Рила в частта по чл. 26.
Образувано е адм. д. № 57 по описа на съда за
2017 г., което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 9.06.2017 г. от 10 ч.
2763
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Ловеч, против чл. 16, ал. 1
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и чл. 36, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общинския съвет – гр. Априлци, с
Решение № 223 по протокол № 32 от 28.04.2005 г.,
изм. и доп. с Решение № 172 от 29.01.2009 г. на
ОбС – гр. Априлци, по който е образувано адм.
д. № 73/2017 г. по описа на Административния
съд – Ловеч.
2679
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувал адм. дело № 99/2017 г.
по постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Монтана, с който се оспорват разпоредбите на чл. 11, ал. 4 и 5, чл. 16, ал. 1, предложение първо (санкционна част) и предложение второ,
чл. 16, ал. 4 (санкционна част), чл. 18 (санкционна
част) и чл. 36 от Наредба № 1 за поддържане
на обществения ред, чистотата и опазването на
общественото имущество на територията на община Лом, приета с Решение № 132 от протокол
№ 20 от 28.05.2004 г., влязла в сила от 1.07.2004 г.,
изменена и допълнена с Решение № 231 от протокол № 26 от 24.11.2004 г., решения № 350 и 351
от протокол № 35 от 29.07.2005 г., решение № 559
от протокол № 56 от 31.07.2006 г., решение № 591
от протокол № 60 от 31.10.2006 г., решение № 600
от протокол № 61 от 30.11.2006 г., решение № 185
от протокол № 13 от 28.06.2012 г., решение № 396
от протокол № 45 от 19.08.2013 г., решения № 714
и 715 от протокол № 91 от 24.09.2015 г., решение
№ 57 от протокол № 9 от 29.02.2016 г. на Общинския съвет – гр. Лом. Конституирани страни по
делото са: протестираща страна – прокурор при
Окръжна прокуратура – Монтана, ответник – Общински съвет – гр. Лом, и служебно конституирана страна – Окръжна прокуратура – Монтана.
Административно дело № 99 от 2017 г. е насрочено
за 12.05.2017 г. от 10,30 ч.
2760
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 857 по
описа на съда за 2017 г. на Административния
съд – Пловдив, ХVІ състав, по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив, против чл. 31а, ал. 1,
т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и
общественото имущество, за организацията и
безопасността на движението на територията на
община Раковски, приета с Решение № 490 на
Общинския съвет – гр. Раковски, взето с протокол № 35 от 31.05.2010 г.; изм. с Решение № 30 на
Общинския съвет – гр. Раковски, взето с протокол
№ 3 от 21.12.2015 г.; изм. и доп. с Решение № 64
на Общинския съвет – гр. Раковски, взето с протокол № 5 от 29.02.2016 г.; изм. и доп. с Решение
№ 141 на Общинския съвет – гр. Раковски, взето
с протокол № 10 от 28.06.2016 г.; изм. с Решение
№ 290 на Общинския съвет – гр. Раковски, взето
с протокол № 20 от 28.02.2017 г.
2759
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 849 по
описа на съда за 2017 г. на А дминистративния съд – Пловдив, X V I състав, по протест
на Ок р ъ ж на п р ок у рат у ра – П ловд и в, п р о тив чл. 44, ал. 1, пр. второ и чл. 50, буква „б“
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от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски ясли и детски градини на територията на
община Пловдив, приета с Решение № 338, взето
с протокол № 13 от 28.07.2016 г.
2762
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. 49,
ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Ситово, по което е
образувано адм. д. № 61/2017 г. по описа на Административния съд – Силистра, насрочено за
31.05.2017 г. от 10,30 ч.
2761
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 288/2017 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
7.06.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано
по жалба на сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ против Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на община Драгоман,
приета с Решение № 194 по протокол № 17 от
28.11.2008 г. на Общинския съвет – гр. Драгоман.
Конституира страните в производството, както
следва: жалбоподател: сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“, адв. Иван
Георгиев Йорданов с адрес за призоваване Пловдив, ул. Райко Даскалов 67, и ответник: Общински
съвет – гр. Драгоман, чрез председателя му.
2758
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по жалба на
сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ е образувано адм. д. № 312/2017 г.
по описа на съда, което е насрочено за разглеждане
на 7.06.2017 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е чл. 53 от Наредба № 15 за определянето
и администрирането на местните такси и цените
на услугите в община Правец. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – СНЦ
„Български правозащитен алианс“, административен орган – Общински съвет – гр. Правец,
страна – Окръжна прокуратура – София.
2764
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор
в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който
е оспорена отделна разпоредба на подзаконов
нормативен акт – чл. 68 от Наредбата за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и
обучаване на деца в общинските детски градини
в община Гълъбово, по което е образувано адм.
д. № 117/2017 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, насрочено за 18.05.2017 г. от
14,30 ч.
2789
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
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прокуратура – Хасково, срещу чл. 14, ал. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Ивайловград, по който е образувано
адм.д. № 383/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 31.05.2017 г. от 10,10 ч.
2804
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. 17,
ал. 2, т. 8 от Наредба № 24 за условията и реда
за записване, отписване и преместване на децата
в предучилищна възраст в общинската детска
градина на територията на община Любимец, по
който е образувано адм.д. № 382/2017 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 21.06.2017 г. от 10 ч.
2805
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. 19, ал. 1, т. 10
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини
на територията на община Минерални бани, по
който е образувано адм.д. № 330/2017 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 21.06.2017 г. от 10 ч.
2806
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 29,
ал. 1 и 20, чл. 30, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията
на община Върбица. Въз основа на протеста е
образувано адм. д. № 82/2017 г., което е насрочено
за 15.05.2017 г. от 9 ч.
2766
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 21,
ал. 3, чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1, т. 4 от Наредбата
за управление на общинските пътища на община
Нови пазар. Въз основа на протеста е образувано адм. д. № 92/2017 г., което е насрочено за
15.05.2017 г. от 9,30 ч.
2767
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 35, ал. 1
и 2 и чл. 36, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление
на общинските пътища на община Велики Преслав, приета с Решение № 424 по протокол № 39
от 27.07.2010 г. на Общинския съвет – гр. Велики
Преслав. Въз основа на протеста е образувано адм. д. № 84/2017 г., което е насрочено за
15.05.2017 г. от 9,30 ч.
2768
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. 1,
ал. 2, чл. 21, ал. 4, чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1, т. 4
от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Смядово, приета с
Решение № 273 по протокол № 6 от 31.07.2006 г.
на Общинския съвет – гр. Смядово. Въз основа
на протеста е образувано адм. дело № 91/2017 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 22.05.2017 г. от 9 ч.
2769
Варненският районен съд, ХХХІІІ състав,
призовава Денис Петер Матла, гражданин на
Нидерландия, роден на 23.04.1973 г., с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 23.06.2017 г. в 13,30 ч.
като ответник по гр.д. № 2416/2017 г. по описа на
Варненския районен съд, ХХХІІІ състав, заведено
от Яна Асенова Начева с правно основание на иска
чл. 127а, ал. 1 СК. Ответникът следва да се яви в
РС – Варна, в канцеларията на деловодството на
ХХХІІІ състав в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да
получи препис от исковата молба и приложенията
към нея, по чл. 131 ГПК. При неявяване книжата
ще се смятат редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2738
Районният съд – Гълъбово, гражданска колегия, по гр. д. № 160/2017 г. призовава в двуседмичен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ Ралука Лидия Трамбурова, родена на
9.11.1985 г. в Република Румъния, с неизвестен
адрес в България, да се яви в канцеларията на
съда – гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов 2, за
да получи препис от исковата молба и приложенията, подадена от Димитър Ангелов Трамбуров,
с правно основание чл. 49 СК. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще є назначи особен представител.
2772
Софийският районен съд, гражданска колегия,
ІІІ гражданско отделение, призовава Стойне Енев
Стойчев, без вписан постоянен и настоящ адрес
в страната и с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 28.09.2017 г. в 9,30 ч. в сградата на Софийския
районен съд в София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, ет. 2,
зала № 14, за разглеждане на гр. д. № 28950/2016 г.
по описа на Софийския районен съд, 142 състав,
образувано от „Топлофикация София“ – ЕАД, по
което същият е ответник.
2739
Софийският районен съд, гражданска колегия,
ІІІ гражданско отделение, призовава Анастасия
Александрова Урсова, родена на 2.10.1966 г. в Русия,
Алексей Викторович Пономаренко, гражданин на
Русия, роден на 2.10.1966 г., Владислав Александрович Урсов, роден на 2.10.1966 г. в Русия, без
вписан постоянен и настоящ адрес в страната и с
неизвестен адрес, да се явят в съда на 28.09.2017 г.
в 9,30 ч. в сградата на Софийския районен съд в
София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, ет. 2, зала № 14,
за разглеждане на гр.д. № 79084/2015 г. по описа
на Софийския районен съд, 142 състав, образувано от „Топлофикация София“ – ЕАД, по което
същите са ответници.
2752
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
139. – Пенсионноосигурително дружество „Алианц България“ – АД, София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2016 г.
Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

а

1

2

АКТИВ
А. Нетекущи активи
  I. Дълготрайни материални активи

159

191

85

27

253

292

497

510

1

1

4 237

3 035

  III. Краткосрочни финансови активи

32 481

39 923

  1. Финансови активи на собствени средства

13 750

23 317

  2. Финансови активи на специализирани резерви

18 731

16 606

  IV. Парични средства

13 573

4 566

  II. Дълготрайни нематериални активи
  III. Дългосрочни финансови активи
  ІV. Разходи за бъдещи периоди
  Общо за раздел „А“:
Б. Текущи активи
  І. Материални запаси
  II. Краткосрочни вземания

  V. Разходи за бъдещи периоди

18

Общо за раздел „Б“:

50 310

47 525

СУМА НА АКТИВА (А + Б)

50 807

48 035

  I. Основен капитал

5 000

5 000

  IІ. Резерви

1 260

1 260

В. Условни активи
ПАСИВ
А. Собствен капитал

  ІІІ. Финансов резултат

20 951

21 351

Общо за раздел „А“:

27 211

27 611

Б. Специализирани резерви

21 111

18 029

В. Нетекущи пасиви

1

  I. Дългосрочни задължения
  II. Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел „В“:

0

0

0

0

2 484

2 395

Г. Текущи пасиви
  I. Краткосрочни задължения
  II. Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел „Г“:
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)
Д. Условни пасиви

2 484

2 395

50 807

48 035
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ОТЧЕТ
за доходите към 31.12.2016 г.
Сума (хил. лв.)

Наименование
на разходите
А

текуща
година

предходна
година

1

2

А

А. Разходи за дейността
І. Разходи по икономически
елементи

Сума (хил. лв.)

Наименование
на приходите

текуща
година

предходна
година

1

2

А. Приходи от  дейността
12 086

12 349     І. Приходи от такси и
удръжки

ІІ. Суми с корективен характер

31 397

31 132

ІІ. Приходи от управление
на собствени средства

1 122

1 233

1 122

1 402

33 641

33 767

33 641

33 767

33 641

33 767

ІІІ. Разходи за управление
на собствени средства

612

579     ІІІ. Приходи от инвестиране
на специализирани резерви

ІV. Разходи за инвестиране на спец иа л изи ра н и т е
резерви

560

733     ІV. Освободени резерви за
гарантиране на минималната доходност

V. Заделени специализирани
резерви

3 027

Б. Общо разходи за дейността (І + ІІ + ІІІ + ІV + V)

16 285

15 990     Б. Общо приходи от дейността (І + ІІ + ІІІ + ІV)

В. Печалба от дейността

17 349

17 777     В. Загуба от дейността

Г. Общо разходи (Б + VІ)

16 285

15 990     Г. Общо приходи (Б + V)

Д. Счетоводна печалба

17 349

17 777     Д. Счетоводна загуба

VІІ. Разходи за данъци

1803

2 329    

VІ. Извънредни разходи

V. Извънредни приходи

1834

Е. Печалба (Д - VІІ)

15 553

15 943     Е. Загуба (Д + VІІ)

Всичко (Г + VІІ + Е)

33 641

33 767     Всичко (Г + Е)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2016 г.
Наименование на
паричните потоци
а

Текущ период
постъпления

плащания

(хил. лв.)

Предходен период
нетен
поток

постъпления

3

4

плащания
5

нетен
поток

1

2

А. Парични потоци от
оперативна дейност

30 420

13 943

16 477

32 934

15 765

17 169

6

Б. Парични потоци от
инвестиционна дейност

24 767

16 339

8 428

59 949

62 901

-2 952

В. Парични потоци от
финансова дейност

0

15 915

-15 915

0

13 416

-13 416

Г. Изменение на паричните средства през периода
(А + Б + В)

55 187

46 197

8 990

92 883

92 082

801

Д. Парични средства в
началото на периода

2 560

1 759

Е. Парични средства в
края на периода

11 550

2 560
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ОТЧЕТ
за собствения капитал и специализираните резерви към 31.12.2016 г.
Резерви

Показатели

Основен
капитал

премии
от
емисия

резерв
от
последващи
оценки
на активи и
пасиви

а

1

2

3

Финансов резултат

Общо
Специализирани
собствен
резерви
капитал пенси- резерв
целеви резерви
онен
за гапечалба загуба
резерв рантиобщи други
ране на
минималната
доходност
4

5

500

760

6

7

8

9

10

А. Собствен капитал
Салдо в началото на отчетния
период

5 000

21 351

27 611

2. Финансов резултат за текущия
период

15 553

15 553

3. Разпределения
на печалба, в т.ч:

-15 898

-15 898

      – за дивиденти

-15 898

-15 898

8. Други изменения в собствения
капитал

-55

-55

1. Изменения за
сметка на собствениците, в т.ч.:
а. увеличение

Салдо към края
на отчетния период

0

5 000

500

760

20 951

27 211

5 000

500

760

20 951

27 211

9. Пр омен и о т
преизчисл яване
на финансови отчети при свръхинфлация
Преизчислен
собс т вен к а п итал към края на
отчетния период

0

Б. Специализирани резерви
Салдо в началото на отчетния
период

107

17 922

10. Изменение на
специализираните резерви, в т.ч.:
а. увеличение
11. Салдо на специализирани резерви към края на
отчетния период

78

3 004

185

20 926

Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководители:
С. Христова
Стр. Видинов
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139а. – Доброволен пенсионен фонд „Алианц България“, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2016 г.
АКТИВ
Раздели, групи, статии

ПАСИВ
Сума (хил. лв.)

Раздели, групи, статии

текуща предходна
година
година
а

1

А. Инвестиции

текуща предходна
година
година

2

371 066

а

1

107 130

ІІ. Чуждестранни финансови ак- 209 109
тиви, отчитани по справедлива
стойност

205 944

ІІІ. Банкови депозити

27 426

16 097

ІV. Инвестиционни имоти

21 253

23 934

Б. Парични средства

40 493

25 768 Б. Краткосрочни задължения

Сума на актива (А + Б + В)

1 838
413 397

2

353 105 А. Дългосрочни задължения 412 696

І. Финансови активи, отчитани 113 278
по справедлива стойност, издадени в Република България

В. Краткосрочни вземания

Сума (хил. лв.)

380 752

701

220

413 397

380 972

2 099
380 972 Сума на пасива (А+Б)

ОТЧЕТ
за доходите за 31.12.2016 г.
Наименование
на разходите

Сума (хил. лв.)

Наименование
на приходите

текуща предходна
година
година

а

1

І. Разходи за инвестиции

203 531

2

Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
година

а

1

261 604 І. Приходи от инвестиции

Положителен резултат от инвес
тиране на средствата

О т ри цат е лен р е з ул т ат о т
инвест иране на средствата

ІІ. Извънредни разходи

ІІ. Извънредни приходи

ІІІ. Общо разходи (І + ІІ)
ІV. Доход
Всичко (І + ІІ + ІV)

203 531

261 604 ІІІ. Общо приходи (І + ІІ)

17 901

2 512 ІV. Отрицателен резултат

221 432

264 116 Всичко (І + ІІ + ІV)

2

221 432

264 116

221 432

264 116

221 432

264 116

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод за 31.12.2016 г.
Наименование на паричните
потоци

а

Текущ период
постъп плащания
ления
1

2

Предходен период
нетен
поток
3

постъп плащания
ления
4

5

нетен
поток
6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени
лица
2. Парични потоци, свързани с пенсионери

50 233

11 261

38 972

22 807 -22 807

65 095

6 193

58 902

18 077

-18 077

С Т Р.
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Текущ период
постъп плащания
ления

а

1

Предходен период
нетен
поток

2

3

постъп плащания
ления
4

нетен
поток

5

6

3. Парични потоци от/към други пенсионни
фондове

2 284

1 399

885

1 826

1 009

817

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

224

2 419

-2 195

1 678

3 512

-1 834

2 033

1 935

1 935

4 415

5 529

5 529

5. Парични потоци от дивиденти

2 033

6. Парични потоци от лихви

4 441

26

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

124 937

133 206

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

4 335

3 735

600

9. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

1 404

153

487

647

10. Други парични потоци

-8 269 231 261

266 377

-35 116

893

599

294

1 251

17

147

-130

-160

1 118

483

635

Б. Изменение на паричните средства през
периода

14 725

12 955

В. Парични средства в началото на периода

25 768

12 813

Г. Парични средства в края на периода

40 493

25 768

 	

Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководители:
С. Христова
Стр. Видинов

139б. – Задължителен професионален пенсионен фонд „Алианц България“, София, на основание
чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2016 г.
АКТИВ
Раздели, групи, статии

а
А. Инвестиции

ПАСИВ
Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

Раздели, групи, статии

а

144 287

135 158 А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност

І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в Република
България

49 232

47 374 Б. Дългосрочни задължения

ІІ. Чуждестранни финансови
активи, отчитани по справедлива стойност

83 101

79 960

ІІІ. Банкови депозити

11 307

7 048

647

776

ІV. Инвестиционни имоти

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

168 669

147 708
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ПАСИВ

Раздели, групи, статии

Сума (хил. лв.)

Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

1

2

а
Б. Парични средства по разплащателни сметки

24 370

В. Краткосрочни вземания

а

текуща
година

предходна
година

1

2

12 278 В. Краткосрочни задължения

409

Сума на актива (А + Б + В)

Сума (хил. лв.)

397

135

169 066

147 843

407

169 066

147 843 Сума на пасива (А + Б + В)

ОТЧЕТ
за доходите към 31.12.2016 г.
Наименование
на разходите

Сума (хил. лв.)
текуща
година

а
І. Разходи за инвестиции

Наименование
на приходите

предходна
година

Сума (хил. лв.)
текуща
година

1

2

74 041

94 448 І. Приходи от инвестиции

а

1

Полож ителен резултат от
инвестиране на средствата

От рицат елен резул тат о т
инвестиране на средствата

ІІ. Извънредни разходи

ІІ. Извънредни приходи

ІІІ. Общо разходи (І + ІІ)

ІV. Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)

95 880

81 454

95 880

81 454

95 880

1 432 V. Отрицателен резултат

7 413

Всичко (ІІІ + ІV)

2

81 454

94 448 ІІІ. Приход от ПОД за пок риване на разликата до
минималната доходност

74 041

ІV. Доход

предходна
година

95 880 Всичко (ІV + V)

81 454

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2016 г.
Наименование на паричните
потоци

а

Текущ период

Предходен период

постъп
ления

плащания

нетен
поток

постъп
ления

плащания

нетен
поток

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с
осигурени лица

15 655

653

15 002

2. Парични потоци, свързани с
пенсионери

22

5 167

-5 145

3. Парични потоци от/към други
пенсионни фондове

8 133

1 855

6 278

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

2

2 049

5. Парични потоци от дивиденти
6. Парични потоци от лихви
7. Парични потоци от сделки с
инвестиции

679

14 957

397

14 560

5 613

-5 613

5 119

1 732

3 387

-2 047

2

2 164

-2 162

679

646

646
2 701

2 186

15

2 171

2 701

54 483

59 358

-4 875

92 756

102 864

-10 108
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Текущ период

Предходен период

постъп
ления

плащания

нетен
поток

постъп
ления

плащания

нетен
поток

1

2

3

4

5

6

а
8. Парични потоци от сделки с
чуждестранна валута

1 725

1 466

259

305

9. Парични потоци, свързани с
инвестиционни имоти

39

1

38

37

10. Други парични потоци

27

295

-268

10

233

72
37

34

-24

Б. Изменение на паричните средства през периода

12 092

3 496

В. Парични средства в началото
на периода

12 278

8 782

Г. Парични средства в края на
периода

24 370

12 278

 	

Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководители:
С. Христова
Стр. Видинов

139в. – Задължителен универсален пенсионен фонд „Алианц България“, София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2016 г.
АКТИВ
Раздели, групи, статии

а
А. Инвестиции

ПАСИВ
Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

Раздели, групи, статии

а

1 608 032

1 462 983 А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност

І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в Република
България

532 440

501 068 Б. Дългосрочни задължения

ІІ. Чуждестранни финансови
активи, отчитани по справедлива стойност

934 194

876 266

ІІІ. Банкови депозити

127 578

70 186

ІV. Инвестиционни имоти

13 820

15 463

Б. Пари чни средс т ва по
разплащателни сметки

317 794

В. Краткосрочни вземания

3 276

Сума на актива (А + Б + В) 1 929 102

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

1 923 928

1 644 477

5174

4263

1 648 740 Сума на пасива (А + Б + В) 1 929 102

1 648 740

183 996 В. Краткосрочни задължения
1 761
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ОТЧЕТ
за доходите към 31.12.2016 г.
Наименование
на разходите

Сума (хил. лв.)

а
І. Разходи за инвестиции

текуща
година

предходна
година

1

2

775 959

Наименование
на приходите

Сума (хил. лв.)

1

2

976 876 І. Приходи от инвестиции
Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

ІІ. Извънредни разходи

ІІ. Извънредни приходи
775 959

предходна
година

а

Полож ителен резултат от
инвестиране на средствата
ІІІ. Общо разходи (І + ІІ)

текуща
година

77 771

Всичко (ІІІ + ІV)

853 730

994 115

853 730

994 115

853 730

994 115

976 876 ІІІ. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност
ІV. Общо приходи (І+ІІ+ІІІ)

ІV. Доход

853 730

17 239 V. Отрицателен резултат
994 115 Всичко (ІV+V)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2016 г.
Наименование на паричните
потоци
а

Текущ период
постъп плащания
ления
1

2

Предходен период
нетен
поток

постъп
ления

плащания

нетен
поток

3

4

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени 236 283
лица

2 920

233 363

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

222 031

2 094
55

-55

3. Парични потоци от/към други пен
сионни фондове

40 452

23 384

17 068

37 430

20 525

16 905

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

4

25 799

-25 795

4

26 511

-26 507

6 979

6 577

6 577

29 665

29 665

5. Парични потоци от дивиденти
6. Парични потоци от лихви

0

219 937

6 979
23 382

185

23 197

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

537 211

639 244

-102 033

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

19 398

16 692

2 706

3 518

2 616

902

9. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

549

325

224

280

95

185

10. Други парични потоци

343

22 254

-21 911

121

4 633

973 984 1 149 628 -175 644

-4 512

Б. Изменение на паричните средства през
периода

133 798

67 453

В. Парични средства в началото на периода

183 996

116 543

Г. Парични средства в края на периода

317 794

183 996

2671

Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководители:
С. Христова
Стр. Видинов

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска конфедерация по кикбокс
и муай-тай“ – София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
22.05.2017 г. в 9 ч. в София, бул. Васил Левски 75,
заседателна зала на Министерството на младежта
и спорта, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен финансов отчет на сдружението за 2016 г.;
проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2016 г.; 2. приемане
на решение за освобождаване от отговорност на
председателя на сдружението, на втория председател (съпредседател) на сдружението, както и на
членовете на управителния съвет за дейността им
през 2016 г. и до датата на провеждане на общото
събрание; проект за решение: ОС приема решение
за освобождаване от отговорност на председателя
на сдружението, на втория председател (съпредседател) на сдружението, както и на членовете на
управителния съвет за дейността им през 2016 г.
и до датата на провеждане на общото събрание;
3. приемане на решение за промяна в размера на
годишния членски внос; проект за решение: ОС
приема решение за промяна в размера на годишния
членски внос съгласно направеното предложение;
4. утвърждаване на решения на управителния съвет на сдружението за приемане на нови членове,
утвърждаване на решения, с които се констатира
отпадане на членове на федерацията; проект за
решение: ОС утвърждава решения на управителния
съвет на Българската конфедерация по кикбокс и
муай-тай – София, за приемане на нови членове на
сдружението; утвърждаване на решения, с които
се констатира отпадане на членове на федерацията съгласно направените предложения; 5. разни.
Поканват се членовете или техните писмено
упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. Акредитацията
на делегатите ще започне в 8,30 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
2849
31. – Уп р а в и т е л н и я т с ъв е т н а НССОО
„АИЕСЕК – България“ на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.05.2017 г. в
10,30 ч. в София пл. Народно събрание 10, зала
„Галерия“, ет. 1, при следния дневен ред: 1. закриване на локални офиси; 2. промяна във вътрешните
правила на НССОО „АИЕСЕК – България“; 3.
избор на заместник-председатели на управителния съвет на НССОО „АИЕСЕК – България“ за
мандат 2017/2018; 4. освобождаване на управителния съвет на НССОО „АИЕСЕК – България“ за
мандат 2016/2017; 5. избор на консултативен съвет
на НССОО „АИЕСЕК – България“ за мандат
2017/2019; 6. освобождаване на консултативния
съвет на НССОО „АИЕСЕК – България“; 7. разпределение на виртуална експанзия Свищов; 8.
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други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2753
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ИНСЕАД Алумни Асоциация
България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 24, ал. 1 и 3 от устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на 29.05.2017 г. в
17 ч. в София, бул. Драган Цанков 12, ет. 1, офис 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на дневния
ред на събранието; 2. доклад за дейността на
сдружението през 2015 г. и 2016 г. и разисквания
по доклада; 3. доклад за финансовото състояние
на сдружението, приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2015 г. и 2016 г. и
определяне и приемане на бюджета за 2017 г.; 4.
избор на нов управителен съвет; 5. избор на нов
председател на управителния съвет; 6. приемане
на промени в устава; 7. предложения за обсъждане
на други актуални за сдружението въпроси, в т.ч.
обсъждане на развитието на сдружението. Поканват
се всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 27 от устава общото събрание ще се проведе
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред в 18 ч. Писмените материали, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение
в седалището на сдружението на адрес: София,
бул. Драган Цанков 12, ет. 1, офис 1.
2788
1. – Управите лни ят съвет на сдру жение
„ДОМЕ“ – сдружение на гърците, живеещи в
Република България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 4.06.2017 г. в 10 ч. на адреса на
сдружението в София, ул. Г. Вашингтон 12, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението до 2016 г. и годишни счетоводни отчети на
сдружението до 2016 г.; 2. освобождаване на членове
на управителния съвет на сдружението и избор
на нови членове на управителния съвет; 3. разни.
2847
1. – Управителният съвет на Фондация „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 от учредителния
акт свиква общо събрание на 31.05.2017 г. в 13 ч.
в Свищов, ул. Ем. Чакъров 2, аудитория № 10,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
доклад за дейността през 2016 г.; 2. приемане на
годишен финансов отчет за 2016 г. и одиторски
доклад; 3. приемане на бюджет на фондацията за
2017 г.; 4. избор на регистриран одитор за 2017 г.;
5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2831

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

