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1. ------IND- 2009 0350 DK- BG- ------ 20090715 --- --- PROJET 

 

 

Министерство на здравето и здравната превенция  
Дата: 30 юни 2009 г. 
Дело №:  0900446. 
Ръководител на делото: SUMTK/Здравна политика kt. 
Документ №:  69710 

Изпълнителна заповед относно обезопасяването на определени 
биологични вещества, системи за разпространение и свързани 
материали1 

Съгласно член 1, член 2 параграф 2, член 4 параграф 1 и член 6, параграфи 2 и 3 от Закон 
474 № от 17 юни 2008 г. относно обезопасяването на определени биологични вещества, 
системи за разпространение и свързани материали се постановява следното: 

Приложение 

Член 1.  Разпоредбите в тази изпълнителна заповед се прилагат за биологични вещества, 
системи за разпространение и свързани материали, определени в приложение 1, които са 
включени в системата за контрол над износа, посочена в наредбата относно системата на 
Европейската общност за контрол на предметите с двойна употреба (продукти и 
технологии), които могат да се използват във връзка с нападения над хора и 
следователно представляват опасност за обществената сигурност. 
Параграф 2.  Датската агенция за управление на кризисни ситуации с биологичен 
характер може напълно или частично да освободи определени биологични вещества, 
системи за разпространение и свързани материали от спазване на разпоредбите на тази 
изпълнителна заповед.  

Член 2. Министерството на здравето и здравната превенция може да въведе разпоредби, 
съгласно които разпоредбите, определени в настоящата изпълнителна заповед трябва да 
включват също биологични вещества, системи за разпространение и свързани материали, 
които не са включени в член 1, ако се прецени, че дадено биологично вещество, система 
за разпространение и свързани материали могат да бъдат използвани във връзка с 
биологични нападения над хора и следователно представляват опасност за обществената 
сигурност. 
Параграф 2.  Решенията за включване на други биологични вещества, системи за 
разпространение и свързани материали, вж. параграф 1, се вземат на базата на 
професионални указания от Датската агенция за управление на кризисни ситуации с 
биологичен характер. 

Определения 

Член 3. Следните дефинции се използват в тази изпълнителна заповед: 

1) Биологично вещество: биологичните вещества включват човешки патогенни 
микроорганизми, зоонози и токсини под формата на вирус, рикетсии, бактерии, 
токсини или подединици на токсини, някои гъби и специфични генетични 
елементи и генетично модифицирани организми, които могат да бъдат 
използвани във връзка с биологични нападения над хора и следователно 
представляват опасност за обществената сигурност; 

                                                 
1 Проектът на изпълнителната заповед е нотифициран съгласно Директива 98/34/EО на Европейския 
парламент и на Съвета (директива за информационната процедура), изменена с Директива 98/48/EО. 
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2) Притежаване: собственост или временно владеене на биологични вещества, 
системи за разпространение или свързани материали, обхванати от 
изпълнителната заповед; 

3) Двойна употреба: биологични вещества, системи за разпространение или 
свързани материали, които могат да бъдат използвани както за законни цели, 
така и с цел нападение; 
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4) Системи за разпространение: разпръскващо оборудване и други системи, които 
не са управлявани от хора, които могат да се използват за разпространение на 
определени биологични вещества; 

5)  Уред за съхранение: единичен уред за съхранение на определени биологични 
вещества, например затворена колба, съдържаща бактериална култура; 

6) Професионална цел: проучване, диагностика или търговски цели, които могат да 
включват както частни, така и публични субекти, като например университетски 
факултети, лаборатории към болници, дружества за биотехнологии, 
фармацевтични дружества и др.; 

7) Свързани материали: материали, оборудване и технологии, които са обхванати 
от съответните международни споразумения и спогодби или които са включени в 
национални контролни списъци и които могат да бъдат използвани при 
проектирането, разработването, производството или използването на 
биологични оръжия и техните системи за разпространение; 

8) План за безопасността: план на дейностите или предпазните мерки, които трябва 
да бъдат изпълнени, за да се предотврати, открие и отговори на заплаха или 
злоупотреба на определени биологични вещества, системи за разпространение и 
свързани материали; 

9) Оценка на уязвимостта: определяне на опасностите и слабостите в сигурността, 
свързани с притежанието, производството, употребата, съхранението, покупката, 
продажбата, транспортирането, прехвърлянето и унищожаването на определени 
биологични вещества, системи за разпространение и свързани материали; 

10) Субект: физическо или юридическо лице, което като собственик и/или 
независимо лице, отговаря за определени биологични вещества, системи за 
разпространение и свързани материали, включително болници, институции, 
производствени центрове и др. или техни отдели. 

Общи разпоредби  

Член 4. Биологичните вещества, системите за разпространение и свързаните материали, 
включени в изпълнителната заповед могат да бъдат притежавани, произвеждани, 
използвани и съхранявани само след получаването на разрешително.  

Разрешително за притежаването, производството, употребата и съхраняването и др. 
на определени биологични вещества, системи за разпространение и свързани 

материали 

Член 5. Разрешителните съгласно член 4 се получават от Датската агенция за 
управление на кризисни ситуации от биологичен характер. 
Параграф 2. За кандидатстване за разрешителни трябва да се използват формулярите, 
подготвени от Датската агенция за управление на кризисни ситуации от биологичен 
характер. Формулярите се получават от Датската агенция за управление на кризисни 
ситуации от биологичен характер или от www.biosikring.dk. 
Параграф 3.  Заявленията за кандидатстване за разрешителни трябва да бъдат подписани 
от управителя, вж. член 6. Заявлението трябва да съдържа поне следната информация: 

1) име и адрес на лицето, субекта, институцията или друго подобно; 
2) отдел, в който има налични биологични вещества, системи за разпространение 

или свързани материали; 
3) име и обучение на лицето, отговарящо за сигурността, вж. членове 11 и 12; 
4) цели и изискван обхват на разрешителното, вж. член 6 и 7; 
5) информация относно обстоятелствата, свързани със сигурността, вж. член 17; 
6) информация относно обстоятелствата, свързани със съхранението, вж. член 15. 

Член 6. Разрешителните могат да бъдат издавани само на лица, включително 
юридически лица, които имат професионални и законни причини за искане на 
разрешително за веществата и др., включени в членове 1 и 2.  
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Параграф 2. Юридическите лица трябва да назначат физическо лице, което заедно с 
юридическото лице, носи отговорност за спазването на разпоредбите за биологичните 
вещества, системите за разпространение и свързаните материали, включени в членoве 1 
и 2, вж. член 11. 

Член 7. Разрешителните могат да бъдат издавани само за едно биологично вещество, 
система за разпространение или свързан материал или за група биологични вещества, 
системи за разпространение или свързани материали. 
Параграф 2. Разрешителните могат да бъдат издавани за определен период или докато се 
извършва дейността, за която се издава разрешителното, вж. обаче член 9. 
Параграф 3. Разрешителните могат също така да се издават за диагностични 
изследвания, които включват биологичните вещества, обхванати от изпълнителната 
заповед, вж. приложение 1. Тези биологични вещества трябва да бъдат унищожени 
най-късно в срок от 14 дни от приключване на изследването, освен ако са получени 
разрешителни за определените биологични вещества. 

Член 8. Датската агенция за управление на кризисни ситуации с биологичен характер 
може, във връзка с издаването на разрешителните, да определи специални изисквания по 
отношение на съхранението, унищожаването, доставките, обстоятелствата по 
сигурността и обучението на персонала, включително лицата, отговарящи за 
сигурността, като допълнение към изискванията, постановени в изпълнителната заповед. 

Член 9. Промени в дейността на субекта, които имат значително въздействие върху 
издаването на разрешителното, трябва да бъдат докладвани пред Датската агенция за 
управление на кризисните ситуации от биологичен характер.  
Параграф 2. Датската агенция по управление на кризисните ситуации от биологичен 
характер може напълно или частично да прекрати разрешителните, издадени съгласно 
член 4, ако изискванията, посочени в член 8, не са спазени или ако бъде установено, че 
субектът вече не отговаря на условията за издаване на разрешително. 
Параграф 3. Датската агенция за управление на кризисни ситуации от биологичен 
харктер може напълно или частично да прекрати или промени разрешителни, издадени 
преди това, ако възникнат значителни съображения, свързани с обществената 
безопасност, които изискват това. 
Параграф 4. Крайните срокове за унищожаване на веществата и др. след изтичане на 
разрешителното са определени от Датската агенция за управление на кризисни ситуации 
от биологичен характер, вж. член 8. 

Отчетност и обучение  

Член 10. Субектите носят отговорност за спазването на разпоредбите, определени в 
изпълнителната заповед, и за всички условия или изисквания, определени в издадените 
разрешителни. 

Член 11. Субектите носят отговорност за назначаването на един или повече служители 
по сигурността. Тези служители трябва също така да бъдат одобрени от Датската агенция 
за управление на кризисни ситуации от биологичен характер. Трябва да бъде подадена 
документация, която потвърждава, че назначените служители по сигурността дават 
своето съгласие, че може да бъдат проверени за наличието на криминално досие. 
Параграф 2. Субектът трябва да се погрижи за назначаването на ново лице по 
сигурността преди лицето, което отговаря за сигурността да напусне длъжността и 
новото лице трябва да бъде одобрено от Датската агенция за управление на кризисни 
ситуации от биологичен характер. 

Член 12. Лицето по сигурността, назначено от субекта трябва да посети един от 
обучителните курсове, организирани от Датската агенция по управление на кризисни 
ситуации от биологичен характер. Курсовете се предлагат безплатно. 
Параграф 2. Лицето, назначено от субекта, което ще отговаря за сигурността, трябва да 
се погрижи всички лица, които имат достъп до биологичните вещества, системите за 
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разпространение и свързаните материали, обхванати от изпълнителната заповед да бъдат 
запознати с наредбите в областта и с указанията, издадени от Датската агенция за 
управление на кризисни ситуации с биологичен характер. Указанията могат да бъдат 
получени от Датската агенция за управление на кризисни ситуации от биологичен 
характер и от www.biosikring.dk. 
 

Параграф 3. Лицето по сигурността, назначено от субекта трябва да регистрира кой има 
достъп до биологичните вещества, включени в изпълнителната заповед. Списъкът 
трябва да бъде предоставен на Датската агенция за управление на кризисни ситуации от 
биологичен характер във всеки един момент при поискване. 

Член 13. Нерегистрираните лица могат да имат достъп до биологичните вещества, 
включени в изпълнителната заповед, когато са придружени от регистрирано лице, вж. 
член 12, параграф 3, като отговорността се носи от регистрираното лице. 

Член 14. Датската агенция по управление на кризисни ситуации с биологичен характер 
може да изиска оценка на сигурността на лицата, които работят с определени 
биологични вещества, системи за разпространение или свързани материали, за които има 
издадено разрешително съгласно член 4, когато работата е пряко свързана с 
производството или изпитването на оръжия. 

Съхранение и транспортиране  

Член 15.  Биологичните вещества, системите за разпространение и свързаните 
материали, включени в изпълнителната заповед, трябва да бъдат съхранявани по начин, 
по който да бъдат предотвратени евентуална кражба и злоупотреба. 

Член 16. Транспортирането на биологични вещества, включени в изпълнителната 
заповед, вж. член 1 трябва да се извършва съгласно действащите наредби относно 
транспортирането на опасни вещества.  За транспорт по шосе се прилагат  разпоредбите 
на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) за 
клас 6.1 и 6.2 (UN номер 2814, 3373, 3172 и 3462), за железопътен превоз се прилагат 
разпоредбите относно международен превоз на опасни товари с влак (RID) за клас 6.1 и 
6.2 (UN номер 2814, 3373, 3172 и 3462), за морски транспорт се прилагат разпоредбите на 
Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code) за клас 6.1 и 6.2 
(UN номер 2814, 3373, 3172 и 3462) и за въздушен транспорт се прилагат разпоредбите 
на Техническите инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздух (ICAO-TI) 
за клас 6.1 и 6.2 (UN номер 2814, 3373, 3172 и 3462). 
Параграф 2. Субектът трябва да се погрижи превозвачите, спедиторските агенти и др., 
използвани от него да бъдат запознати с отговорността по обезопасяване на товарите, 
които са под тяхна грижа.  
Параграф 3. Превозвачите, спедиторските агенти и др. трябва да се погрижат 
биологичните вещества, системите за разпространение и свързаните материали, които са 
включени в изпълнителната заповед, да бъдат превозвани и съхранявани по време на 
транзит и да бъдат предадени на получателя по начин, по който могат да бъдат 
предотвратени кражба, злоупотреба и загуба, както и неупълномощени лица да не влизат 
в контакт с такива биологични вещества, системи за разпространение и свързани 
материали. 

Сигурност  

Член 17. Субекти, които кандидатстват за разрешителни, трябва да подготвят оценка на 
уязвимостта и план по сигурността, които ще бъдат включени в оценката на заявлението 
за разрешително. Оценката на уязвимостта и планът по сигурността се изготвят по 
примерен формуляр, който може да бъде получен от Датската агенция по управление на 
кризисни ситуации от биологичен характер и от www.biosikring.dk. 
Параграф 2. Планът по сигурността трябва да включва: 
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1) процедури по регистрация във връзка с наличните запаси; 
2) процедури във връзка с унищожаването; 
3) процедури във връзка с инциденти; 
4) системи за контрол на достъпа; 
5) технически защитни бариери, включително алармени системи, 

технически инспекции на аларми и др; 
6) оценка на сигурността на избрани лица, когато се изисква, вж. член 14; 
7) защита на поверителна информация, включително съхранение на 

информацията, свързана с технологии, съхранение на вещества и др. и 
информация относно персонала и посещенията (защита на 
информационни технологии/документи); 

8) упражнения/обучения. 
Параграф 3. Планът по безопасност трябва да бъде постоянно поддържан и да се 
представи при поискване на Датската агенция по управление на кризисни ситуации от 
биологичен характер. 

Регистрация и унищожаване на биологични вещества, системи за разпространение и 
свързани материали  

Член 18. Субектът трябва да поддържа регистри/инвентари на биологичните вещества, 
системите за разпространение и свързаните материали, включени в тази изпълнителна 
заповед, за които той носи отговорност. Регистърът/инвентарът трябва постоянно да 
отразява текущите данни, като той трябва да бъде актуализиран поне веднъж на всеки 
три месеца. Регистрите и другите документи, свързани с разрешителните, трябва да 
бъдат съхранявани поне за пет години. 
Параграф 2. Дружеството трябва да докладва за нивата на запасите пред Датската 
агенция за управление на кризисните ситуации с биологичен характер поне веднъж на 
година. Движенията на запасите трябва да бъдат регистрирани съгласно процедурата, 
определена от Датската агенция за управление на кризисни ситуации от биологичен 
характер. 
Параграф 3. Субектът трябва да може да представи регистрите/инвентарите при 
поискване на Датската агенция за управление на кризисни ситуации от биологичен 
характер. 

Член 19. Закупуването, продажбата, прехвърлянето или унищожаването на биологични 
вещества, системи за разпространение и свързани материали, включени в 
изпълнителната заповед, трябва да бъдат докладвани пред Датската агенция за 
управление на кризисни систуации с биологичен характер в срок от 14 дни от 
съответната транзакция, като бъдат посочени вида, обема и изпращача/получателя. 
Параграф 2. Субектът носи отговорност за това унищожаването на биологични вещества, 
системите за разпространение и свързани материали да става по начин, който не 
представлява опасност за обществото. 
Параграф 3. Субектът определя процедури за унищожаването на биологичните вещества, 
системите за разпространение и свързаните материали, включени в изпълнителната 
заповед, вж. член 17, параграф 2. 

Инциденти и загуби  

Член 20.  Датската агенция за управление на кризисни ситуации от биологичен характер 
трябва да бъде незабавно информирана при настъпване на следното: 

1) кражба, злоупотреба или загуба на биологичните вещества, системите за 
разпространение и свързаните материали, включени в настоящата 
изпълнителна заповед; 

2) съмнения за пускане на пазара на биологични вещества, включени в 
изпълнителната заповед; 
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3) откриване на или съмнения за наличие на биологичните вещества, системите 
за разпространение и свързаните материали, включени в настоящата 
изпълнителна заповед. 
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Параграф 2.  Неупълномощените лица не трябва да бъдат допускани до местата, където 
има неконтролируеми появи на биологичните вещества, включени в изпълнителната 
заповед докато Датската агенция за управление на кризисни ситуации с биологичен 
характер не приложи мерки за предотвратяване на евентуалната опасност. 

Контрол 

Член 21. Датската агенция за управление на кризисни ситуации с биологичен характер 
наблюдава и извършва проверки, за да се увери, че разпоредбите в настоящата 
изпълнителна заповед са спазени.  

Член 22. Датската агенция за управление на кризисни ситуации с биологичен характер 
може да забрани притежанието, производството, употребата и съхранението на 
биологичните вещества, системите за разпространение и свързаните материали, 
включени в изпълнителната заповед, докато не бъдат спазени изискванията на Датската 
агенция за управление на кризисни ситуации от биологичен характер. 

Жалби, наказания, влизане в сила и преходни разпоредби  

Член 23 Решенията, взети от Датската агенция за управление на кризисни ситуации от 
биологичен характер съгласно тази изпълнителна заповед, могат да бъдат обжалвани в 
срок от четири седмици пред Министерството на здравето и здравната превенция. 

Член 24.  Тези, които нарушават член 4, член 8, член 9, параграфи 1 и 4, членове от 10 до 
16, член 17, параграф 3, членове от 18 до 20 и член 22 ще бъдат глобявани освен, ако не са 
предвидени други наказания според друг законодателен акт. 
Параграф 2. Наказанията за нарушаване на член 4, член 8, член 9, параграфи 1 и 4, 
членове от 15 до 16 и член 19, параграфи от 1 до 2 могат, при наличие на влошаващи  
обстоятелства, да бъдат заменени с лишаване от свобода до 2 години, ако нарушението е 
извършено преднамерено или поради груба небрежност и води до съществени 
нараняванния на лица, увреждане на собственост или замърсяване на околната среда или 
до риск от тяхното възникване, или ако са постигнати финансови облаги за участващите 
лица или други лица, или се е целяло постигането на такива. 
Параграф 3. Субектите и др. (юридическите лица) носят наказателна отговорност в 
съответствие с разпоредбите на глава 5 от Наказателния кодекс. 

Член 25. Изпълнителната заповед влиза в сила на 1 октомври 2009 г. 
Парагарф 2. Субекти, които притежават биологични вещества, системи за 
разпространение и свързани материали, включени в настоящата заповед, при влизане в 
сила на тази изпълнителна заповед, трябва да подадат заявление за разрешително 
най-късно в срок от 6 месеца от влизането в сила на настоящата изпълнителна заповед, 
ако субектът желае да продължи да ги притежава. Биологичните вещества, системите за 
разпространение и свързаните материали трябва в противен случай да бъдат унищожени 
по безопасен начин, вж. член 19. 
Параграф 3.  Субекти, които са подали заявление в срока, определен в параграф 2, ще 
получат временно разрешително, което важи докато Датската агенция за управление на 
кризисни ситуации с биологичен характер не вземе окончателно решение относно 
заявлението. 

Министерство на здравето и здравната превенция  

Jakob Axel Nielsen 

/ John Erik Pedersen 


