
 
Приложение 2 

 

ФОРМУЛЯР  

ЗА СЕЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА КОНТАКТНА ТОЧКА ПО 

СЛУЧАЙ НА ПРЕДПОЛAГАЕМО НЕСПАЗВАНЕ НА НАСОКИТЕ НА ОИСР ЗА 

МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

По чл. 32, ал. 2 от  Вътрешните правила за организацията и дейността на НКТ и 
координацията с РГ и Надзорния орган на НКТ 

 
Съгласно Насоките на ОИСР за мултинационални предприятия, българската НКТ 

разглежда случаи на предполагаемо неспазване на Насоките и  предоставя 

платформа за медиация, като така допринася за разрешаването на случаите чрез 

диалог и посредничество за постигането на взаимно приемливо решение за 

засегнатите по случая страни. Всеки може да сезира НКТ във връзка с правилното 

приложение на Насоките.  

 

Относно подателя 

Име на подателя (физическо 
или юридическо лице, 
организация или съвкупност 
от организации1) 

 

Регистрационен номер (в 
случай, че е приложимо) 

 

Адрес (П.К., град, улица, № и 
др.) 

 

Електронна поща   

Телефон  

 

Подател 1  

Лице за контакт   

Име  

Длъжност  

Телефон  

Електронна поща  

 

Подател 2 ( ако е 
приложимо)  

 

Лице за контакт   

Име  

Длъжност  

Телефон  

                                                             
1 В случай, че сигналът е подаден от група податели, се попълват данните на всички вносители на 
настоящия формуляр.  



Електронна поща  

 

От свое собствено име ли 
подавате сигнал до 

българската НКТ или от името 
на други лица?   

 

Ако подавате сигнал от името 
на други лица, как бихте 
определили Вашата роля при 
защитата на интересите на 
засегнатата страна/и?  

 

Какво целите да постигнете с 
подаването на сигнал до 
българската НКТ?  

 

Ответна страна/и по случая  

Име на ответната страна/и по 
случая, срещу които подавате 
сигнал (физическо или 

юридическо лице, 
организация или съвкупност 
от организации)  

 

Адрес на ответната страна/и 
по случая, срещу които 
подавате сигнал (П.К., град, 

улица, № и др.) 

 

Относно случая на предполагаемо неспазване на Насоките на ОИСР за 
мултинационалните предприятия 

По Ваша преценка коя глава 
от Насоките на ОИСР засяга 
специфичният случай? Можете 
да цитирате повече от една 

глава. 

 

Дайте конкретна подробна 
информация за спорната 
практика, вкл. информация за 
това къде е била извършена 
дейността/ите? 

 

Моля предоставете/избройте 
документация или друга 
информация, които подкрепят 
твърденията за неспазване на 
Насоките. 

 

Касае ли подаденият сигнал 
НКТ на други държави? (ако 
да, кои държави и защо) 

 

Какво според Вас трябва да 
направи ответната страна/и, 
за да поправи ситуацията, 
описана в настоящия 
формуляр? 

 

Вие или Вашата организация 
осъществявали ли сте контакт 
с ответната страна/и по 
случая? Какви са постигнатите 
резултати?  Предоставете 
всяка релевантна 

 



документация (протоколи от 
срещи, писмена 
кореспонденция и др.)  

Случаят, описан в настоящия 

формуляр, подлаган ли е на 
разглеждане от други 
институции или други НКТ? В 
случай, че е така, моля 
предоставете релевантна 
информация за резултатите и 
всички мерки, които са били 

предприети въз основа на 
това. Предоставете полезна 
документация (протоколи от 
срещи, писмена 
кореспонденция, становища, 
решения, споразумения и др.) 

 

Друга полезна информация от 

значение за разглеждания 
случай на предполагаемо 
неспазване на Насоките. 

 

 

С подаването на този формуляр вие потвърждавате, че: 

1) Сте запознати, че предоставената от Вас информация, съпътстващата 

документация и други приложения ще бъдат предоставени на ответната 

страна по случая, посочена в настоящия формуляр; 

2) Сте запознати, че НКТ спазва политика на откритост при разглеждане на 

случаи на предполагаемо неспазване на Насоките и давате съгласие при 

необходимост част от подадената от Вас неконфиденциална информация в 

този формуляр да бъде публично разкрита при оповестяване на работата на 

НКТ по случая с цел публичност и прозрачност; 

3) Сте отбелязали по ясен и подходящ за целта начин като конфиденциални 

информацията, документите и други приложения, които не подлежат на 

публично оповестяване, както и сте посочили основания за нуждата от 

поверителност. (Обърнете внимание, че не е допустимо целият набор от 

предоставената от Вас информация и приложения да е отбелязан като 

поверителен.);  

4) Сте наясно, че процедурата по разглеждането на настоящия случай от НКТ 

изисква активно участие от Ваша страна и че ще съдействате на добра воля1 в 

опит да се постигне взаимно приемливо решение за засегнатите по 

специфичния случай страни. 

                                                             
1 Изразът/пояснението „на добра воля“ се използва по смисъла на параграф 21 от Коментарите за 
Процедурните насоки за НКТ от Насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение.  


