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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287
ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за условията и реда за
пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията
за употреба на определени опасни вещества,
приета с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 24 от 2013 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2 от допълнителните разпоредби се
създават т. 4 – 27:
„4. Делегирана директива 2014/1/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобождаване от ограничението за употреба на олово в качеството
на легиращ елемент в лагери и износващи се
повърхности в медицинска апаратура, изложена
на йонизиращо лъчение (ОВ, L 4/45, 9.1.2014 г.).
5. Делегирана директива 2014/2/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 година за
изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на кадмий
във фосфорните покрития в усилвателите на
рентгенови изображения до 31 декември 2019 г.
и в резервни части за рентгенови системи,
пуснати на пазара в ЕС преди 1 януари 2020 г.
(ОВ, L 4/47, 9.1.2014 г.).
6. Делегирана директива 2014/3/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 година за
изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобож даване от
съответното ограничение на употребата на
оловно-ацетатен маркер в стереотаксически
рамки за глава, използвани при компютърна
томография (CT) и магнитно-резонансна томография (MRI), както и при позициониращи
системи на съоръжения за гама-терапия и
адронна терапия (ОВ, L 4/49, 9.1.2014 г.).
7. Делегирана директива 2014/4/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 година за
изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобож даване от

съответното ограничение на употребата на
олово за осигуряване на вакуумно плътни
свързвания между алуминий и стомана в
усилвателите на рентгенови изображения (ОВ,
L 4/51, 9.1.2014 г.).
8. Делегирана директива 2014/5/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение,
с цел адаптиране към техническия прогрес,
на приложение IV към Директива 2011/65/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета,
състоящо се в освобождаване от съответното
ограничение на употребата на олово в припои
за печатни платки, в покрития на изводи на
електрически и електронни елементи и покрития на печатни платки, в припои за свързване
на проводници и кабели, в припои за свързване
на измервателни преобразуватели и датчици,
които се използват трайно при температури
под -20 °C при нормални условия на работа и
съхранение (ОВ, L 4/53, 9.1.2014 г.).
9. Делегирана директива 2014/6/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 година за
изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобож даване от
съответното ограничение на употребата на
олово в повърхностните покрития на щифтови
съединителни системи, за които са необходими
немагнитни съединители и които се използват
дълготрайно при температури под -20 °C при
съответните нормални условия на работа и
съхранение (ОВ, L 4/55, 9.1.2014 г.).
10. Делегирана директива 2014/7/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в
припои, покрития на изводи на електрически
и електронни елементи и печатни платки,
съединения на електрически проводници,
екрани и затворени съединители, които се
използват: а) в магнитни полета, разположени
в сферата с радиус 1 m около изоцентъра на
магнита в апаратура за магнитно-резонансна
томография, включително измервателни уреди
за състоянието на пациента, предназначени
да бъдат използвани в тази сфера, или б)
в магнитни полета на разстояние под 1 m
от външните повърхности на циклотронни
магнити, магнити за транспортиране на снопове частици и за управление на посоката на
снопове частици, използвани при адронната
терапия (ОВ, L 4/57, 9.1.2014 г.).
11. Делегирана директива 2014/8/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 година за
изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
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2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобож даване от
съответното ограничение на употребата на
олово в припои за монтиране на цифрови
матрични детектори от кадмиев телурид и
кадмиев цинков телурид към печатни платки
(ОВ, L 4/59, 9.1.2014 г.).
12. Делегирана директива 2014/9/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 година за
изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобож даване от
съответното ограничение на употребата на
олово и кадмий, свързани с метални връзки,
създаващи магнитни вериги в детектори за
магнитно-резонансни томографи (MRI), за
квантови интерферометри със свръхпроводимост (SQUID), за уреди за ядрено-магнитен
резонанс (NMR), или за масспектрометри,
използващи преобразувание на Фурие (FTMS)
(ОВ, L 4/61, 9.1.2014 г.).
13. Делегирана директива 2014/10/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 година за
изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово
в сплави, представляващи свръхпроводящи
или топлопроводящи материали, използвани
в студените глави на криогенни охладители,
и/или в криогенно охлаждани студени сонди, и/или в криогенно охлаждани системи
за еквипотенциално свързване, съответно в
медицински апарати (категория 8), и/или в
промишлени контролни и регулиращи прибори
(ОВ, L 4/63, 9.1.2014 г.).
14. Делегирана директива 2014/11/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на шествалентен хром в дозаторите на алкални метали,
използвани за изработването на фотокатоди за
усилватели на рентгенови изображения до 31
декември 2019 г., както и в резервни части за
рентгенови системи, пуснати на пазара в ЕС
преди 1 януари 2020 г. (ОВ, L 4/65, 9.1.2014 г.).
15. Делегирана директива 2014/12/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 година за
изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово
в припои за печатни платки за детектори и
блокове за събиране на данни на позитронноемисионни томографи, интегрирани в апаратура за магнитно-резонансна томография (ОВ,
L 4/67, 9.1.2014 г.).
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16. Делегирана директива 2014/13/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 година за
изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобож даване от
съответното ограничение на употребата на
олово в припои за наситени печатни платки,
използвани в мобилни медицински апарати от
класове IIa и IIб съгласно Директива 93/42/
ЕИО, различни от преносимите дефибрилатори за спешна помощ (ОВ, L 4/69, 9.1.2014 г.).
17. Делегирана директива 2014/14/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 година за
изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на 3,5
mg живак/лампа в едноцокълни компактни
луминесцентни лампи с общоосветително
предназначение и мощност под 30 W, имащи
експлоатационен срок, равен на или по-голям
от 20 000 часа (ОВ, L 4/71, 9.1.2014 г.).
18. Делегирана директива 2014/15/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 година за
изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобож даване от
съответното ограничение на употребата на
олово, кадмий и шествалентен хром в повторно използвани резервни части, произхождащи
от медицински апарати, пуснати на пазара
преди 22 юли 2014 г., и вложени в изделия
от категория 8, пуснати на пазара преди 22
юли 2021 г., при условие че повторната употреба се извършва в рамките на одитируеми
междуфирмени системи със затворен цикъл
за връщане на резервните части, както и че
наличието на повторно използвани резервни
части се обявява на потребителя (ОВ, L 4/73,
9.1.2014 г.).
19. Делегирана директива 2014/16/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 година за
изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобож даване от
съответното ограничение на употребата на
олово като активатор в луминесциращия
прах на газоразрядни лампи, използвани като
лампи за екстракорпорална фотофореза и
съдържащи луминофори от BSP (BaSi 2 O 5:Pb)
(ОВ, L 4/75, 9.1.2014 г.).
20. Делегирана директива 2014/76/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение,
с цел адаптиране към техническия прогрес,
на приложение III към Директива 2011/65/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на освобождаването за живак в
ръчно изработени светещи газоразрядни тръби
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(РСГТ), използвани за светлинни надписи,
декоративно или архитектурно и специализирано осветление, и творби на изкуството от
светлина (ОВ, L 148/86, 20.5.2014 г.).
21. Делегирана директива 2014/71/ЕС на
Комисията от 13 март 2014 година за изменение,
с цел привеждане в съответствие с техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на освобождаването за
олово в припой в интерфейс от разположени
един върху друг елементи с голяма повърхност
(ОВ, L 148/76, 20.5.2014 г.).
22. Делегирана директива 2014/70/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение,
с цел привеждане в съответствие с техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на освобождаването за
олово в микроканални плочи (МКП) (ОВ, L
148/74, 9.1.2014 г.).
23. Делегирана директива 2014/69/ЕС на
Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в
керамиката на диелектрика на кондензатори с
номинално напрежение до 125 ~V или до 250
–V, използвани в промишлени контролни и
регулиращи прибори (ОВ, L 148/72, 9.1.2014 г.).
24. Делегирана директива 2014/75/ЕС на
Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел адаптиране към техническия
прогрес, на Приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на освобождаването за
живак във флуоресцентни лампи със студен
катод (ФЛСК) за течнокристални екрани с
подсветка, който не превишава 5 mg на лампа,
използвани в промишлените прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22
юли 2017 година (ОВ, L 148/84, 20.5.2014 г.).
25. Делегирана директива 2014/72/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение,
с цел привеждане в съответствие с техническия
прогрес, на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на освобождаването
за олово в припой и покрития за клеми за
електрически и електронни компоненти и
покрития за печатни платки, използвани в
модулите на запалването и други електрически и електронни системи за управление на
двигатели (ОВ, L 148/78, 20.5.2014 г.).
26. Делегирана директива 2014/73/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение,
с цел привеждане в съответствие с техническия
прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на освобождаването за
олово в платинирани платинени електроди,
използвани за измервания на проводимостта
(ОВ, L 148/80, 20.5.2014 г.).
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27. Делегирана директива 2014/74/ЕС на
Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел привеждане в съответствие
с техническия прогрес, на приложение IV
към Директива 2011/65/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в различни от C-press
съвместимите щифтови конекторни системи
за промишлени прибори за контрол и управление (ОВ, L 148/82, 20.5.2014 г.).“
2. В заключителните разпоредби:
а) наименованието „Заключителни разпоредби“ се заменя с „Преходни и заключителни
разпоредби“;
б) създава се § 2а:
„§ 2а. (1) Точки 3.4, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18,
3.21 от приложение № 3 се прилагат до 30
юни 2021 г.
(2) Точки 3.13, 3.16, 3.22 и 3.24 от приложение № 3 се прилагат до 31 декември 2019 г.
(3) Точка 3.19 от приложение № 3 се прилага до 30 юни 2020 г.
(4) Точка 3.20 от приложение № 3 се прилага до 31 декември 2017 г.
(5) Точка 3.23 от приложение № 3 се прилага до 21 юли 2021 г.
(6) Точка 3.25 от приложение № 3 се прилага
до 30 юни 2016 г. по отношение на медицинските апарати от клас ІІа и до 31 декември
2020 г. по отношение на медицинските апарати
от клас ІІб.
(7) Точка 3.26 от приложение № 3 се прилага до 22 юли 2021 г.
(8) Точка 3.27 от приложение № 3 се прилага до 21 юли 2024 г.
(9) Точка 3.28 от приложение № 3 се прилага до 31 декември 2020 г. Посоченото в тази
точка олово може да се употребява и след
тази дата в резервни части за промишлени
прибори за контрол и управление, пуснати на
пазара преди 1 януари 2021 г.
(10) Точка 3.29 от приложение № 3 се прилага до 31 декември 2018 г.
(11) Точка 3.30 от приложение № 3 се
прилага до 31 декември 2019 г. Посоченото
в тази точка олово може да се употребява
и след тази дата в резервни части за КТ и
рентгенови системи, пуснати на пазара преди
1 януари 2020 г.
(12) Точка 3.31 от приложение № 3 се
прилага:
1. до 21 юли 2021 г. за медицинските изделия и приборите за контрол и управление;
2. до 21 юли 2023 г. за медицински изделия
за диагностика ин витро;
3. до 21 юли 2024 г. за промишлени прибори
за контрол и управление.
(13) Точка 3.32 от приложение № 3 се
прилага до 31 декември 2020 г. Посоченото
в тази точка олово може да се използва след
тази дата по отношение на резервни части за
промишлени контролни и регулиращи прибори, пуснати на пазара преди 1 януари 2021 г.“
3. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 2:
а) създава се т. 1.7:
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„
1.7. За целите на общото осветле- Из т и ч а н а
ние < 30 W и продължителност 31 декември
на експлоатация над 20 000 2017 г.
часа: 3,5 mg

„

б) създава се т. 4.6:

4.6.

„

Живак в ръчно изработени
светещи газоразрядни тръби
(РСГТ), използвани за светлинни надписи, декоративно
или архитектурно и специализирано осветление, и светлинни творби на изкуството, в
които съдържанието на живак
се ограничава, както следва:
а) 20 mg на електродна двойка Изт и ча на
+ 0,3 mg на cm за дължината 31 декември
на тръбата, но не повече от 80 2018 г.
mg, за приложения на открито
и приложения на закрито,
из ложен и на т ем перат у ри
под 20 °C;
б) 15 mg на електродна двойка
+ 0,24 mg на cm за дължината
на тръбата, но не повече от
80 mg, за всички други приложения на закрито.

в) създава се т. 37:

37.

“

“

Олово в припой и покрития Изтича на
за клеми на електрически и 31 д е к е м електронни компоненти и ври 2018 г.
покрития за печатни платки, използвани в модулите на запалването и други
електрически и електронни
системи за управление на
двигатели, които по техническ и причини т рябва да
бъдат монтирани направо
върху коляновия вал или в
картера или в цилиндъра на
ръчно преносими двигатели
с вътрешно горене (класове
SH:1, SH:2, SH:3 от Наредба
№ 10 от 2004 г. за условията
и реда за одобрение на типа
на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника
по отношение на емисиите
на замърсители, издадена от
министъра на земеделието
и горите (обн., ДВ, бр. 28 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 89
от 2006 г., бр. 48 от 2009 г.,
бр. 29 от 2011 г., бр. 69 от
2012 г. и бр. 3 от 2014 г.)

“
4. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 2, т. 3:
а) точка 3.4 се изменя така:
„3.4. Олово и кадмий, свързани с метални
връзки, създаващи магнитни вериги в детектори за магнитно-резонансни томографи (MRI),
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за квантови интерферометри със свръхпроводимост (SQUID), за уреди за ядрено-магнитен
резонанс (NMR) или за масспектрометри, използващи преобразувание на Фурие (FTMS);“
б) създават се т. 3.13 – 3.32:
„3.13. Кадмий в състава на фосфорните
покрития в усилвателите на рентгенови изображения и в резервните части за рентгенови
системи, пуснати на пазара в ЕС преди 1
януари 2020 г.;
3.14. Оловно-ацетатен маркер за употреба в
стереотаксически рамки за глава, използвани
при компютърна томография (CT) и магнитно-резонансна томография (MRI), както и в
системите за позициониране при гама-терапия
и адронна терапия;
3.15. Олово в качеството на легиращ елемент в лагери и износващи се повърхности
в медицинска апаратура, изложена на йонизиращо лъчение;
3.16. Олово за осигуряване на вакуумно
плътни свързвания между алуминий и стомана в усилватели на рентгенови изображения;
3.17. Олово в повърхностните покрития на
щифтови съединителни системи, за които са
необходими немагнитни съединители и които
се използват дълготрайно при температури под
–20 °C при съответните нормални условия на
работа и съхранение;
3.18. Олово във:
а) припои за печатни платки;
б) покрития на изводи на електрически и
електронни елементи и покрития на печатни
платки;
в) припои за свързване на проводници и
кабели;
г) припои за свързване на измервателни
п реобразу ватели (transducers) и дат чиц и,
които се използват трайно при температури
под –20 °C при нормални условия на работа
и съхранение;
3.19. Олово във:
а) припои;
б) покрития на изводи на електрически и
електронни елементи и печатни платки;
в) съединения на електрически проводници,
екрани и затворени съединители,
които се използват във:
аа) магнитни полета, разположени в сферата
с радиус 1 m около изоцентъра на магнита
в апаратура за магнитно-резонансна томография, включително измервателни уреди за
състоянието на пациента, предназначени да
бъдат използвани в тази сфера, или
бб) магнитни полета на разстояние под 1 m
от външните повърхности на циклотронни
магнити, магнити за транспортиране на снопове частици и за управление на посоката на
снопове частици, използвани при адронната
терапия;
3.20. Олово в припои за монтиране на цифрови матрични детектори от кадмиев телурид и
кадмиев цинков телурид към печатни платки;
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3.21. Олово в сплави, представл яващи
свръхпроводящи или топлопроводящи материали, използвани в студените глави на
криогенни охладители и/или в криогенно
охлаждани студени сонди, и/или в криогенно охлаждани системи за еквипотенциално
свързване, съответно в медицински апарати
(категория 8) и/или в промишлени контролни
и регулиращи прибори;
3.22. Шествалентен хром в дозаторите на
алкални метали, използвани за изработването
на фотокатоди за усилватели на рентгенови
изображения, както и в резервни части за
рентгенови системи, пуснати на пазара преди
1 януари 2020 г.;
3.23. Олово, кадмий и шествалентен хром
в повторно използвани резервни части, произхождащи от медицински апарати, пуснати
на пазара преди 22 юли 2014 г. и вложени в
изделия от категория 8, пуснати на пазара преди 22 юли 2021 г., при условие че повторната
употреба се извършва в рамките на одитируеми
междуфирмени системи със затворен цикъл
за връщане на резервните части, както и че
наличието на повторно използвани резервни
части се обявява на потребителя;
3.24. Олово в припои за печатни платки
за детектори и блокове за събиране на данни
на позитронно-емисионни томографи, интегрирани в апаратура за магнитно-резонансна
томография;
3.25. Олово в припои за наситени печатни
платки, използвани в мобилни медицински
апарати от класове IIa и IIб съгласно Закона за медицинските изделия и Наредбата за
съществените изисквания и процедурите за
оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по
чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските
изделия, приета с Постановление № 186 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 65
от 2007 г.; изм., бр. 106 от 2008 г.), различни от
преносимите дефибрилатори за спешна помощ;
3.26. Олово като активатор в луминесциращия прах на газоразрядни лампи, използвани
като лампи за екстракорпорална фотофореза
и съдържащи луминофори от BSP (BaSi 2O5:Pb);
3.27. Живак във флуоресцентни лампи със
студен катод за подсветка на течнокристални
екрани, който не превишава 5 mg на лампа,
използвани в промишлените прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди
22 юли 2017 г.;
3.28. Олово, употребявано в различни от
C-press съвместимите щифтови конекторни
системи, за промишлени прибори за контрол
и управление;
3.29. Олово в платинирани платинени
електроди, използвани за измерване на проводимостта, когато се прилага най-малко едно
от следните условия:

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

а) широк спектър измервания, като обхватът
на проводимостта покрива диапазон с разлика, по-голяма от 1 порядък (например обхват
между 0,1 mS/m и 5 mS/m), в лабораторни
приложения за неизвестни концентрации;
б) измервания на разтвори, при които се
изисква точност от ± 1 % от диапазона на
пробата и висока устойчивост на корозия на
електрода за някой от следните случаи:
аа) разтвори с киселинност < pH 1;
бб) разтвори с алкалност > pH 13;
вв) корозионно действащи разтвори, съдържащи халогенен газ;
в) измервания на проводимости над 100
mS/m, които трябва да бъдат извършени с
преносими инструменти;
3.30. Олово в припой в интерфейс от разположени един върху друг елементи с голяма
повърхност, с над 500 връзки на интерфейс,
използвани в рентгенови детектори за компютърна томография и рентгенови системи;
3.31. Олово в микроканални плочи (МКП),
използвани в оборудване, което има най-малко
една от следните характеристики:
а) ком пак т ен размер на дет ек т ора за
електрони или йони, когато пространството
за детектора е ограничено до максимум 3
mm/МКП (височина на детектора + място
за монтаж на МКП), максимум 6 mm общо,
и когато алтернативна концепция, осигуряваща повече място за детектора, е научно и
технически неприложима;
б) двумерна пространствена разделителна
способност за откриване на електрони или
йони, когато се прилага най-малко едно от
следните условия:
аа) време на реакция, по-кратко от 25 ns;
бб) област на детекция от пробата, поголяма от 149 mm 2;
вв) коефициент на размножение, по-голям
от 1,3 × 103;
в) време на реакция, по-малко от 5 ns, за
откриването на електрони или йони;
г) област на детекция от пробата, по-голяма от 314 mm 2 , за откриване на електрони
или йони;
д) коефициент на размножение, по-голям
от 4,0 × 107;
3.32. Олово в керамиката на диелектрика на
кондензатори с номинално напрежение до 125
~V или до 250 –V, използвани в промишлени
контролни и регулиращи прибори.“
§ 2. В Тарифата за таксите, които се събират
в системата на Министерството на околната
среда и водите, приета с Постановление № 136
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от
2012 г. и бр. 2 от 2013 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
a) в ал. 1:
аа) в т. 1 и 2 думите „за комплексно разрешително, издадено от органа по чл. 120,
ал. 1 ЗООС“ се заличават;
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бб) точки 3 и 4 се отменят;
вв) в т. 5 думите „за комплексно разрешително, издадено от органа по чл. 120, ал. 1
ЗООС“ се заличават;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За преразглеждане на комплексно разрешително в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 1 и
2 ЗООС се събира такса 2000 лв.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) За актуализиране на комплексно разрешително в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 2
ЗООС се събира такса 2000 лв.“;
г) алинея 4 се изменя така:
„(4) За изменение на комплексно разрешително в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 1 ЗООС
се събира такса 2000 лв.“
2. В чл. 4:
а) в ал. 1 в основния текст думите „чл. 131в
ЗООС“ се заменят с „чл. 31 ЗОИК“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За преразглеждане на издаденото разрешително при промяна на работата на инсталацията и/или промяна в плана за мониторинг, в
резултат от което се издава ново разрешително,
се събира такса в размер 500 лв.“;
в) в ал. 3 думата „потвърждение“ се заменя
с „актуализиране“;
г) в ал. 4, т. 1 и 2 думите „оператори на
въздухоплавателни средства“ се заменят с
„авиационни оператори“;
д) в ал. 5 думите „въздухоплавателни средства“ се заменят с „авиационни оператори“.
3. В чл. 5:
а) досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) За откриване на партида в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на
парникови газове се събират следните такси:
1. на оператори на инсталации по чл. 31
ЗОИК и на авиационни оператори по чл. 35,
ал. 1 ЗОИК – 200 лв.;
2. на юридически и физически лица, представляващи верификационни органи по смисъла
на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на
ЗОИК – 100 лв.;
3. на юридически и физически лица, които
не отговарят на условията по т. 1 и 2 – 350 лв.“;
б) създава се ал. 2:
„(2) За администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове ежегодно се събират следните такси:
1. за лицата по ал. 1, т. 1 – 200 лв.;
2. за лицата по ал. 1, т. 2 – 100 лв.;
3. за лицата по ал. 1, т. 3 – 350 лв.“
4. В чл. 7:
а) в ал. 1 след думите „(ОВ, L 27/1,
30/01/2010)“ се добавя „и Регламент
(ЕС)/782/2013 на Комисията от 14 август 2013
година за изменение на приложение ІІІ към
Регламент (ЕС) № 66/2010 на Европейския
парламент и на Съвета относно екомаркировката на ЕС (ОВ, L 219/26,15/08/2013)“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1 след думите „с 20 на сто за“ се
добавя „микро“ и се поставя запетая, а след
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думите „средни предприятия“ се добавя „и
заявители от развиващи се страни“;
бб) точка 2 се изменя така:
„2. с 15 на сто за организации, които имат
система за управление по околна среда, сертифицирана по ISO 14001, или 30 на сто за
организации, регистрирани по EMAS; за организации, отговарящи и на двете условия, се
прилага по-голямото намаление;“
вв) създава се т. 3:
„3. с 20 на сто при изменение или продължение на правото за ползване на екомаркировката
на ЕС или за продукт/продукти, на които е
присъдена друга екологична маркировка тип
I съгласно EN ISO 14024.“;
в) в ал. 5:
аа) в т. 1 след думите „средни предприятия“
се добавя „и заявители от развиващи се страни“;
бб) точки 3 и 5 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6370

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 19 на Министерския съвет от 2014 г. за
одобряване на средства от резерва по чл. 1,
ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. (обн.,
ДВ, бр. 12 от 2014 г.; попр., бр. 14 от 2014 г.;
изм., бр. 45 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се отменят.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Финансирането на проекти/програми, за
изпълнението на които процедурите за обществени поръчки по реда на Закона за обществените
поръчки са проведени и приключили и са сключени договори с изпълнителите до 17 септември
2014 г. включително, се извършва до края на
2014 г. в рамките на съответните срокове за
годишното приключване на банковите сметки
на бюджетните организации съгласно чл. 151,
ал. 4 от Закона за публичните финанси.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Финансирането на проекти/програми, за
изпълнението на които съответните разпоредители с бюджет по чл. 1, ал. 2 не са сключили
договори с изпълнители до 17 септември 2014 г.
включително, се прекратява. Първостепенните
разпоредители с бюджет възстановяват в държавния бюджет предоставените по проекта/
програмата средства.“
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§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1
се правят следните изменения:
1. В пореден № 8.4, в колона 1 думите „община Добрич“ се заменят с „община Добричка“.
2. В пореден № 8.9, в колона 1 думите „средищни училища“ се заменят със „средищни села“.
3. В пореден № 15.4, в колона 1 думите „УПИ
XI-1433“ се заменят с „УПИ XI-1413“.
§ 3. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 2, т. 2
се правят следните изменения:
1. В пореден № 3, в колона „Инфраструктурен обект“ думите „Път III – 1102 Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш (граница с Република Сърбия) – за рехабилитация на участъка от км 34+731 до км 46+555,80,
и реконструкция и за ново строителство от
км 46+555,80 до км 50+075,52 (границата с
Република Сърбия)“ се заменят с „Път III-1102
Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш – граница Република България
от км 34+731 до км 45+000 и Път III-1102
Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш от км 45+000 до км 50+075,52“.
2. В пореден № 4, в колона „Инфраструктурен обект“ думите „Път III-114 Лом – Дондуково – Дреновец – Ружинци – Чупрене – м.
„Бялата вода“ – за рехабилитация на пътя в
участъка от км 49+000 до км 62+890“ се заменят
с „Ремонт на участък от път III-114 Лом – Дондуково – Дреновец – Ружинци – Чупрене – м.
„Бялата вода“ от км 49+000 до км 62+890“.
3. В пореден № 8, в колона „Инфраструктурен
обект“ думите „Път ІІІ-5082 Джебел – Църквица
от км 0+000 до км 15+000“ се заменят с „Път
ІІІ-5082 Джебел – Църквица от км 14+230 до
км 17+365“.
4. В пореден № 9, в колона „Инфраструктурен обект“ думите „Изграждане на път ІІ-37
АМ „Тракия“ – Пазарджик от км 117+410 до
км 124+685“ се заменят с „Път ІІ-37 АМ „Тракия“ – Пазарджик от км 117+410 до км 124+685“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от 17 септември 2014 г.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6406

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за условията и реда за предоставяне на спешна
военна помощ на правителството на Република
Ирак
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Правителството на Република България
чрез Министерството на отбраната предоставя
безвъзмездно на правителството на Република
Ирак военна помощ до количествата, посочени
в приложението (за служебно ползване).
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Чл. 2. Помощта по чл. 1 се предоставя в
съответствие с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2001 г. за утвърждаване на
Списък на държавите и организациите, спрямо
които Република България прилага забрана или
ограничения върху продажбата и доставките на
въоръжение и свързаното с него оборудване в
съответствие с резолюции на Съвета за сигурност
на ООН и решения на Европейския съюз и на
Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа (обн., ДВ, бр. 37 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 70 от 2002 г., бр. 22 и 61 от 2003 г.,
бр. 9, 61 и 110 от 2004 г., бр. 24, 74, 78, 85, 94,
96 и 98 от 2005 г., бр. 22, 32, 33 и 92 от 2006 г.,
бр. 7, 32, 34, 41, 46 и 61 от 2007 г., бр. 9, 20 и
43 от 2008 г., бр. 85 и 92 от 2009 г., бр. 24 и 73
от 2010 г., бр. 49 и 89 от 2012 г.).
Чл. 3. Министърът на външните работи
и министърът на отбраната да предприемат
действия по координиране предоставянето на
помощта по чл. 1 със съюзнически държави и
с правителството на Република Ирак.
Чл. 4. Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия да предприемат необходимите организационни действия
по подготовката на помощта по чл. 1, като
осигуряват придвижването и предаването му
на територията на Република България на съответните оторизирани лица за по-нататъшно
транспортиране до Република Ирак.
Чл. 5. Министърът на икономиката и
енергетиката, както и министерствата и ведомствата, в чиито функции и правомощия
попада организирането на дейността по предоставяне на помощта по чл. 1, да предприемат необходимите действия по осигуряване
на тази дейност.
Чл. 6. Средствата, необходими за транспортирането на територията на Република
България и предаването на помощта по чл. 1,
са за сметка на бюджета на Министерството
на отбраната за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 1 и 2 от Конституцията на
Република България и чл. 3, т. 2 от Закона за
експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба и чл. 2, ал. 2 от Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротех
ническите изделия.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи и
министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на приемането му.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
6407
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Национален
литературен музей
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Националния литературен музей, наричан по-нататък „музея“.
Чл. 2. (1) Музеят е държавен културен
и научен институт с национално значение,
който издирва, събира, документира, съхранява, изучава и популяризира веществени и
документални ценности, свързани с цялостната история на българската литература от
основаването на българската държава до наши
дни. Музеят е създаден с Разпореждане № 254
от 19.06.1975 г. на Министерския съвет.
(2) Музеят е юридическо лице на бюджетна
издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет със седалище и адрес София, ул. Г. С.
Раковски 138, и собствен печат.
Чл. 3. По тематичен обхват музеят е специализиран, а по териториален – национален.
Чл. 4. Музеят участва в държавната политика по опазване на културното наследство във
взаимодействие със съответните компетентни
държавни и общински органи, Светия синод
на Българската православна църква и други
регистрирани вероизповедания, със съдействието на неправителствени организации и
гражданското общество.
Чл. 5. Музеят е методически център на
литературните музеи в страната.
Раздел ІІ
Дейност на музея
Чл. 6. (1) Основната дейност на музея е
събирането, опазването и представянето на
веществените и документалните ценности на
българската литература.
(2) За осъществяване на своята основна
дейност музеят:
1. извършва събирателска дейност и дейност по съхранение и опазване на българското
литературно наследство, като:
а) издирва, събира, придобива, съхранява,
изучава и документира движимите културни
ценности в областта на литературата и друго
литературно наследство;
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б) осъществява дигитализацията и цифровизацията на основния и обменния фонд;
в) осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими културни ценности и друго литературно
наследство;
2. предоставя движими културни ценности от своите колекции и друго литературно
наследство:
а) за участие в експозиции в страната;
б) организира временни експозиции или
предоставя временно движими културни ценности от основния си фонд за представяне в
чужбина при условията на глава шеста, раздел
VІ от Закона за културното наследство (ЗКН);
в) предоставя движими културни ценности
за участие във временни експозиции в страната и в чужбина по нареждане на министъра
на културата;
3. извършва научноизследователска дейност, като:
а) проучва, изследва и представя българското литературно наследство;
б) организира и провежда научни прояви,
конференции, работни срещи и дискусии;
в) издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
4. осъществява образователна дейност, като:
а) подготвя и провеж да образователни
програми за различни социални и възрастови
групи;
б) осъществява други дейности с образователна, естетическа и възпитателна цел;
в) сключва договори и осъществява съвместни инициативи с училища и университети
с цел популяризиране на българското литературно наследство сред децата и младите хора;
5. извършва идентификация на движими
културни ценности самостоятелно или съвместно с други научни или културни организации
и висши училища, по искане на физически и
юридически лица, включително при придобиване на вещ, която може да се определи като
културна ценност по реда на чл. 96, ал. 3 ЗКН;
създава и води регистър на идентифицираните
движими културни ценности;
6. извършва консервация и реставрация на
движими културни ценности чрез лица или
под непосредственото ръководство на лица,
вписани в регистъра по чл. 165 ЗКН;
7. осъществява дейности във връзка с
изработване на копия, реплики и предмети
с търговско предназначение при условията и
по реда на ЗКН и подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане;
8. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите
по ЗКН;
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9. осъществява сътрудничество със сродни
институти в страната и в чужбина; поддържа
връзки, сключва договори за сътрудничество
и осъществява съвместни инициативи с цел
обмяна на опит, изложби и образователни
програми със сродни български, европейски
и международни институции;
10. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и на Прокуратурата при наличие на данни за незаконно
придобиване на вещите – обект на идентификация по т. 5, или в други случаи.
(3) Музеят може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с основната
му дейност.
Чл. 7. (1) Музеят формира основен, обменен,
научно-спомагателен фонд и научен архив,
които включват:
1. за основен фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
движими културни ценности с изключително
голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменен фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния
му обхват, както и многократно повтарящите
се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателен фонд – предмети
и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея;
4. за научен архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването,
консервацията, реставрацията, движението
и представянето на движимите култ у рни
ценности;
б) отчетните документи за движимите
културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за
постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;
в) научната и справочната документация:
научни паспорти и картотеки;
г) документи и материали, свързани с живота и творчеството на български писатели.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно
в музея.
Чл. 8. (1) Движимите културни ценности,
инвентирани във фонда на музея, подлежат
на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6
от 11.12.2009 г. за формиране и управление
на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
Движимите културни ценности се отчитат
извънсчетоводно, без стойност.
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(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г.
за формиране и управление на музейните
фондове.
Раздел ІІІ
Управление и устройство на музея
Чл. 9. (1) Музеят се ръководи и представ
лява от директор.
(2) Директорът организира, координира и
контролира цялостната дейност на музея, като:
1. управлява средствата на музея;
2. осъществява връзка и координация на
културния институт с други държавни органи
и културни институти;
3. определя със заповед материалноотговорните лица за опазване, съхранение и отчитане
на фондовете на музея;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното
трудово възнаграждение и другите материални
стимули в съответствие с наличните средства
и нормативни изисквания;
5. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред, вътрешни правила за работната
заплата и длъжностни характеристики на
служителите;
6. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство
и други нормативни актове.
Чл. 10. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват
и формираните фондове и включва:
1. специализиран отдел „Фондове и литературно наследство“, който осъществява
дейностите, свързани с управлението, опазването и представянето на тематично формирани колекции на българското литературно
наследство;
2. обща администрация – отдел „Финансово-стопански“.
(2) Към музея като организационни звена
осъществяват дейност следните филиали:
1. Къща-музей „Иван Вазов“ със седалище
София и адрес ул. Иван Вазов 10;
2. Къща-музей „Петко и Пенчо Славейкови“ със седалище София и адрес ул. Г. С.
Раковски 138;
3. Къща-музей „Пейо Яворов“ със седалище
София и адрес ул. Г. С. Раковски 136;
4. Къща-музей „Никола Вапцаров“ със седалище София и адрес ул. Ангел Кънчев 37;
5. Къща-музей „Димитър Димов“ със седалище София и адрес ул. Кр. Сарафов 26;
6. Къща-музей „Христо Смирненски“ със
седалище София и адрес ул. Овче поле 116;
7. Къща-музей „Елин Пелин“ със седалище
с. Байлово, Софийско;
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8. Къща-музей „Емилиян Станев“ със седалище Велико Търново и адрес ул. Никола
Златарски 20.
(3) Към музея като организационни звена
осъществяват дейност следните литературни
кабинети:
1. Литературен кабинет „Владимир Башев“
със седалище София и адрес бул. Ситняково
79, вх. Д, ет. 5, ап. 45;
2. Литературен кабинет „Иван Богданов“
със седалище София и адрес бул. Княз Дондуков 95, вх. Б;
3. Литературен кабинет „Стилиян Чилингиров“ със седалище София и адрес бул. Княз
Дондуков 95, вх. Б;
4. Литературен кабинет „Гьончо Белев“
със седалище София и адрес бул. Светослав
Тертер 19.
Чл. 11. Музеят участва чрез свои представители в националните експертни и обществени
съвети и комисии.
Чл. 12. (1) Към музея функционират следните комисии:
1. Фондова комисия, която извършва дейности по формирането на музейните фондове;
2. Комисия за идентификация на културни
ценности, собственост на физически и юридически лица.
(2) Съставът и задачите на комисиите по
ал. 1 се определят със заповед на директора.
Чл. 13. (1) Към музея функционират следните съвещателни органи:
1. Дирекционен съвет с функции да подпомага директора в неговата административноорганизационна дейност; в състава му участват
специалисти от музея;
2. Съвет на специалистите с функции да
обсъжда и дава становища по основни професионални проблеми, свързани с дейността
на музея; в състава му се включват уредници
на музея;
3. Обществен музеен съвет с функции
да обсъжда проблемите и перспективите за
развитие на музея; в състава му се включват
музейни специалисти, изтъкнати културни и
обществени дейци.
(2) Съставът и задачите на съветите по
ал. 1 се определят със заповед на директора.
Раздел ІV
Финансиране на музея
Чл. 14. Музеят се финансира със средства от:
1. реализирани собствени приходи от продажба на услуги, държавни такси, свързани с
предмета на дейност на музея, наеми, спонсорство, дарения, завещания от български
и чуждестранни физически и юридически
лица и др.;
2. субсидия от държавния бюджет чрез
бюджета на Министерството на културата;
3. средства от реализирани международни
и национални културни програми и проекти.
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Раздел V
Организация на работата в музея
Чл. 15. (1) Музеят осигурява дни и часове
за посещение, съобразени със свободното
време на различните видове и категории посетители, и ги обявява на подходящи места
и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия за
достъп до експозициите на хора с увреждания.
Чл. 16. (1) За индивидуално или групово
посещение на експозиция се заплащат входни
билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора, съгласувано
с Министерството на културата.
(3) След решение на финансиращия орган
отделни категории посетители могат да бъдат
освобождавани от заплащане на входни билети.
(4) Музеят осигурява безплатен вход един
път седмично.
(5) Деца, учащи се и хора с увреждания
заплащат намалени цени или се освобождават
от входни билети.
Чл. 17. (1) Работното време на служителите
в НЛМ е от 9 до 17,30 ч. с обедна почивка от
30 мин. във времето между 12 до 14 ч.
(2) Със заповед на директора може да бъде
въведено разпределение на работното време
при отчитане на спецификите на административните звена.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 29, т. 1 от Закона за
културното наследство.
Министър:
Мартин Иванов
6168

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността
на Националния институт на правосъдието и
на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 76
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 10а:
„10а. одобрява временните преподаватели;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предложенията по т. 1 – 10а се правят
от директора на НИП или от членове на УС.“
§ 2. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Управителният съвет провежда заседания най-малко веднъж на два месеца.“
§ 3. В чл. 13 ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 14 ал. 4 се отменя.
§ 5. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. За участието си в заседанията на
управителния съвет неговите членове не получават възнаграждение.“
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§ 6. Създава се нов чл. 34а:
„Чл. 34а. Участниците в учебните курсове
и програми се командироват по установения
ред от съответните административни ръководители.“
§ 7. В чл. 50 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съдиите, прокурорите и следователите,
привлечени като постоянни преподаватели,
се командироват за срок от една година от
Висшия съдебен съвет по предложение на
управителния съвет за сметка на Националния институт на правосъдието. Срокът може
да бъде удължаван ежегодно след оценяване
работата на постоянни я преподавател от
управителния съвет на Националния институт
на правосъдието в рамките на обща продължителност пет години.“
§ 8. В чл. 57 ал. 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Съставът на програмния съвет се одоб
рява от управителния съвет. По решение на
управителния съвет този състав може да бъде
променян на всеки две години.
(3) Програмният съвет включва изтъкнати
специалисти в правната теория и практика,
както и представители на съсловните организации на съдии, прокурори и следователи.
Членове на ВСС и на Инспектората към ВСС
не могат да участват в програмния съвет.
(4) За участието си в заседания членовете
на програмния съвет, които са съдии, прокурори, следователи, съдебни служители и
служители на МП, не получават възнаграждение. Другите членове на програмния съвет
получават възнаграждение при условие и в
размер, определен от управителния съвет.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. В срок от два месеца управителният съвет привежда вътрешните правила по чл. 253,
т. 4 ЗСВ в съответствие с този правилник.
§ 10. В срок от един месец управителният
съвет одобрява състава на програмния съвет
в съответствие с този правилник.
§ 11. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация
е приет на основание чл. 263 ЗСВ с решение
на Висшия съдебен съвет по протокол № 26
от 19.06.2014 г.
Представляващ Висшия съдебен съвет:
Соня Найденова
6348
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на
повърхностните води (ДВ, бр. 22 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. повърхностните водни тела в района
на речния басейн, които се определят като
попадащи в някоя от следните категории води:
реки, езера, преходни води или крайбрежни
води, или като изкуствени повърхностни вод
ни тела или силно модифицирани такива;“.
§ 2. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
„(3) Оценката и идентифицирането по ал. 2
се извършва въз основа на информация, събрана в съответствие с изискванията на Закона за
водите, Закона за опазване на околната среда,
Закона за защита на растенията, Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси и съответните подзаконови
нормативни актове по прилагането им, както
и всяка друга информация, необходима за
целите на анализа по ал. 1.“
§ 3. Създава се нов чл. 17:
„Чл. 17. За веществата, включени впоследствие в списъка на приоритетните вещества,
при отсъствие на споразу мение на ниво
Европейски съюз по отношение на техните
стандарти за качество на околната среда,
пет години след датата на включването им
в списъка министърът на околната среда и
водите предлага на Министерския съвет за
включване в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 17
от Закона за водите национални стандарти за
качество на околната среда за тези вещества
за всички повърхностни води, повлияни от
заустването на такива вещества.“
§ 4. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създава нова т. 11:
„11. За целите на наредбата се прилага
определението за „приоритетни вещества“,
разписано в § 1, т. 68 от допълнителните разпоредби на Закона за водите.“
2. В § 2 след думите „Тази наредба въвежда
изискванията на“ се добавя „чл. 16, параграф
8, трето изречение“.
§ 5. Приложение № 6 се изменя така:
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„Приложение № 6
към чл. 12, ал. 4
I. КЛАСИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ
ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ К АТЕГОРИИ „РЕК А“, „ЕЗЕРО“, „ПРЕХОДНИ ВОДИ“
А. Биологични елементи за качество
1. Биологичен елемент: Фитопланктон
Категория: „Езеро“
Метод:
Пробонабиране за фитопланктон и хлорофил
Метрики:
Водораслов Групов Индекс (ВГИ)
Общ биообем, mm3/l
Хлорофил-а, µg/l
Прозрачност, m
Cyanobacteria (% от биообема)
Цъфтежи (интензивност), степени
Токсични видове (цъфтежи)
Референция на метода:
1. БДС EN ISO 5667-3:2012; 2. Catalan et al. 2003; 3. БДС EN 15204:2006; 4. БДС ISO 10260:2002;
5. Secchi disc метод; 6. БДС EN ISO 5667-1:2007; 7. Saut, Wittick, 1990; 8. Saut, Wittick, 1990
Таблица ФП1: Езерни типове L1, L2, L3, L11, L12, L13 (с олиготрофни условия*) – система за оценка
на екологично състояние/потенциал по фитопланктон
Състояние

EQR
(ВГИ)

ВГИ
(Catalan
Index)

Общ
био
обем,
mm 3/l

Хлорофил-а,
µg/l

Прозрачност,
m

%
Cyanobacteria

Цъфтеж
на токсични видове
(да/не)

Цъфтежи
(степени)

Отлично

0,998 – 1,000

<0,9

<1

<4

>4

<4

не

–

Добро

0,995 – 0,997

0,9 – 2,0

1,0 – 5,0

4,0 – 10,0

2 – 4

4 – 15

не

÷

Умерено

0,975 – 0,994

2,1 – 10,0

5,1 – 8,0

10,1 – 15,0

1,5 – 2

16 – 20

не/да

І

Лошо

0,950 – 0,974 10,1 – 20,0 8,1 – 10,0 15,1 – 50,0

1 – 1,5

21 – 50

да

ІІ – ІІІ

Много
лошо

0,000 – 0,949

<1

>50

да

ІІІ – V

>20

>10

>50

Таблица ФП2: Езерни типове L4, L6, L7, L8, L9, L10, L14, L15, L16, L17 (с мезотрофни условия*) – система за оценка на екологично състояние/потенциал по фитопланктон
Състояние

EQR
(ВГИ)

Отлично

0,998 – 1,000

<1

<1,5

<4

>4

<4

не

–

Добро

0,994 – 0,997

1,0 – 2,5

1,5 – 7,0

4,0 – 10,0

2 – 4

4 – 15

не/да

I

0,975 – 0,993 2,6 – 10,0

7,1 – 15,0

10,1 – 20,0

1 – 2

16 – 20

да

II

0,6 – 1

21 – 50

да

III

<0,6

>50

да

IV – V

Умерено
Лошо

0,95 – 0,974

Много
лошо

0,000 – 0,949

ВГИ
(Catalan
Index)

Общ биообем,
mm 3/l

Хлорофил-а,
µg/l

10,1 – 20,0 15,1 – 25,0 20,1 – 50,0
>20

>25

>50

Прозрачност,
m

%
Cyanobacteria

Цъфтеж на Цъфтежи
токсични (степени)
видове
(да/не)

Таблица ФП3: Езерни типове L5 (с еутрофни условия*) – система за оценка на екологично състояние/
потенциал по фитопланктон
Състояние

EQR
(ВГИ)

ВГИ
(Catalan
Index)

Общ
биообем,
mm3/l

Хлорофил-а,
µg/l

Прозрачност,
m

%
Cyanobacteria

Цъфтеж
на токсични
видове
(да/не)

Цъфтежи
(������
степени)

Отлично

0,997 – 1,000

<1,2

<9,5

<27,4

нп

<4

не

0÷II

Добро

0,994 – 0,996

1,2 – 2,5

9,5 – 19,0

27,4 – 52,9

нп

4 – 15

не/да

II÷III

Умерено

0,975 – 0,993

2,6 – 10,0

19,1 – 38,1 60,0 – 105,2

нп

16 – 20

да

II÷III
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Състояние

EQR
(ВГИ)

ВГИ
(Catalan
Index)

Общ
биообем,
mm3/l
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Хлорофил-а,
µg/l
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Прозрачност,
m

%
Cyanobacteria

Цъфтеж
на токсични
видове
(да/не)

Цъфтежи
(������
степени)

Лошо

0,950 – 0,974 10,1 – 20,0 38,2 – 79,2 105,3 – 214,8

нп

21 – 50

да

III

Много
лошо

0,000 – 0,949

нп

>50

да

III÷V

>20

>79,2

>214,8

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена
класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.
нп – неприложима метрика
2. Биологичен елемент: Макрофити
Категория: „Река“

Метод: Референтен индекс
Референция на метода:
1. Гечева, Г., И. Димитрова-Дюлгерова, С. Чешмеджиев. Макрофити. В: Д. Белкинова, Г. Гечева, С.
Чешмеджиев, И. Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов, С.
Михов, Л. Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова.
2013. Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Издателство на
ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив, 236. ISBN 978-954-423-824-7.
2. Schaumburg, J., Schranz, C., Stelzer, D., Hofmann, G., Gutowski, A., Foerster, J. 2006. Instruction Protocol for the
ecological Assessment of Running Waters for Implementation of the EC Water Framework Directive: Macrophytes
and Phytobenthos. Bavarian Environment Agency. 121 pp.
3. Gecheva, G., Cheshmedjiev, S., Dimitrova-Dyulgerova, I., Belkinova, D., Mladenov, R. 2010. Implementation and
adaptation of macrophyte indication system: assessment of ecological status of rivers in Bulgaria according to the
Water Framework Directive. – Biotechnol & Biotechnol Equip, 24/2010/SE: 171 – 180.
Таблица МФ1: Система за екологична оценка на R1: Алпийски реки по макрофити*
Състояние РДВ

Екологичен потенциал

Отлично

EQR

Стойност референтен индекс (РИ)

1,00 – 0,67

100 – 34

Добро

Добър и по-висок

0,66 – 0,52

33 – 4

Умерено

Умерен

0,51 – 0,26

3 до -48

Лошо

Лош

0,25 – 0,00

-49 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Таблица МФ2: Система за екологична оценка на R2/R3: Планински тип реки по макрофити*
Състояние РДВ
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00 – 0,63
0,62 – 0,47
0,46 – 0,22
0,21 – 0,00
-

Стойност РИ
100 – 26
25 до -6
-7 до -56
-57 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ3: Система за екологична оценка на R4/R5: Полупланински тип реки по макрофити*
Състояние РДВ

Екологичен потенциал

Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,51
0,27
0,15

–
–
–
–
-

0,52
0,28
0,16
0,00

Стойност РИ
100 – 3
2 до -45
-46 до -69
-70 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ4: Система за екологична оценка на речни типове R7/R8/R12/R13 по макрофити*
Състояние РДВ
Отлично
Добро

Екологичен потенциал
Добър и по-висок

EQR
1,00 – 0,58
0,57 – 0,38

Стойност РИ
100 – 15
14 до -25
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Лошо
Много лошо
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Умерен
Лош
Много лош
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0,37 – 0,23
0,22 – 0,00
-
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Стойност РИ
-26 до -55
-56 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ5: Система за екологична оценка на речни типове с пресъхващ характер R9 (Добруджански пониращи реки), R14 (Реки със субсредиземноморско влияние в ЕР 7) и R15 (Изворен тип)
по макрофити*
Състояние РДВ
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00 – 0,50
0,49 – 0,21
0,20 – 0,11
0,10 – 0,00
-

Стойност РИ
100 – 0
-1 до -58
-59 до -78
-79 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ6: Система за екологична оценка на черноморски речни типове R10/R11 по макрофити*
Състояние РДВ
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00 – 0,53
0,52 – 0,27
0,26 – 0,16
0,15 – 0,00
-

Стойност РИ
100 – 4
3 до -46
-47 до -69
-70 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ7: Система за екологична оценка на черноморски речни типове R16 по макрофити*
Състояние РДВ
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00 – 0,67
0,66 – 0,30
0,29 – 0,11
0,10 – 0,00
-

Стойност РИ
100 – 34
33 до -40
-41 до -78
-79 до -100
Липсват МФ

Категория: „Езеро“
Метод: Референтен индекс
Референция на метода:
1. Гечева, Г., И. Димитрова-Дюлгерова, С. Чешмеджиев. Макрофити. В: Д. Белкинова, Г. Гечева, С.
Чешмеджиев, И. Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов, С.
Михов, Л. Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова.
2013. Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Издателство на
ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив, 236. ISBN 978-954-423-824-7
Schaumburg, J., Schranz, C., Stelzer, D., Hofmann, G. 2007. Action Instructions for the ecological Evaluation
of Lakes for Implementation of the EU Water Framework Directive: Makrophytes and Phytobenthos. Bavarian
Environment Agency. 69 pp.
Таблица МФ8: Система за екологична оценка на L1 (алпийски глациални езера) по макрофити*
Състояние РДВ
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,80
0,53
0,27

–
–
–
–
-

0,81
0,54
0,28
0,00

Стойност референтен индекс (РИ)
100 – 62
61 – 8
7 до -44
-45 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ9: Система за екологична оценка на L2/L3 (планински тип езера) по макрофити*
Състояние РДВ
Отлично
Добро

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок

EQR
1,00 – 0,78
0,77 – 0,51

Стойност референтен индекс (РИ)
100 – 56
55 – 2
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Стойност референтен индекс (РИ)
1 до -48
-49 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ10: Система за екологична оценка на езерни типове L4/L7 по макрофити*
Състояние РДВ
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,75
0,50
0,25

–
–
–
–
-

0,76
0,51
0,26
0,00

Стойност референтен индекс (РИ)
100 – 52
51 – 2
1 до -48
-49 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ11: Система за екологична оценка на езерни типове L5 по макрофити*
Състояние РДВ
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,51
0,27
0,15

–
–
–
–
-

0,52
0,28
0,16
0,00

Стойност референтен индекс (РИ)
100 – 3
2 до -47
-48 до -69
-70 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ12: Система за екологична оценка на L6 (крайречни влажни зони в ЕР 7) по макрофити*
Състояние РДВ
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,59
0,33
0,11

–
–
–
–
-

0,60
0,34
0,12
0,00

Стойност референтен индекс (РИ)
100 – 20
19 до -32
-33 до -76
-77 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ13: Система за екологична оценка на езерни типове L8/L9/L10 по макрофити*
Състояние РДВ
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,59
0,33
0,11

–
–
–
–
-

0,60
0,34
0,12
0,00

Стойност референтен индекс (РИ)
100 – 20
19 до -32
-33 до -76
-77 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ14: Система за екологична оценка на езерни типове L11/L14/L15 по макрофити*
Състояние РДВ

Екологичен
потенциал

EQR

Отлично
Добро

Добър и по-висок

<1,00 – 0,76
0,75 – 0,50

Стойност референтен индекс (РИ)
100 – 52
51 – 0

Умерено
Лошо
Много лошо

Умерен
Лош
Много лош

0,49 – 0,24
0,23 – 0,00
-

-1 до -52
-53 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ15: Система за екологична оценка на езерни типове L12/L13/L16/L17 по макрофити*
Състояние РДВ

Екологичен
потенциал

Отлично
Добро

Добър и по-висок

EQR

Стойност референтен индекс (РИ)

<1,00 – 0,70

100 – 40

0,69 – 0,40

39 до -20
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Състояние РДВ

Екологичен
потенциал

EQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Умерено

Умерен

0,39 – 0,14

-21 до -72

Лошо

Лош

0,13 – 0,00

-73 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена
класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.

3. Биологичен елемент: Фитобентос
Категория: „Река“

Метод:
Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за кремъчни (диатомови) водорасли
Метрики:
IPS (кремъчни водорасли)
Присъствие и обилие на Cladophora
Присъствие и обилие на нишковидни бактерии
Присъствие и обилие на червени водорасли
Референция на метода:
БДС EN 13946:2004 – Качество на водата. Стандарт с указания за рутинно взeмане на проба и предварителна обработка на бентосни диатомеи от реки
БДС EN 14407:2005 – Качество на водата. Указания за идентифициране, изброяване и интерпретация
на проби от бентосни диатомови водорасли от течащи води
IPS (Coste in CEMAGREF 1982, 1984; Prygiel & Cost 1993; Prygiel et al. 1999)
Таблица ФБ1: Система за екологична оценка на речни типове по фитобентос посредством диатомеен
индекс IPS*
Екологично
състояние

Речни типове/IPS
R1

R2, R3, R4, R5

R7, R8, R10,
R12, R13

R9, R11, R14

R15

Отлично

IPS>=18

IPS>=17.5

IPS>=17

IPS>=14,5

IPS>16

Добро

14<=IPS<18

13,5<=IPS<17,5

13<=IPS<17

10,5<=IPS<14,5

12<=IPS<16

Умерено

10<=IPS<14

9,5<=IPS<13,5

9<=IPS<13

7,5<=IPS<10,5

8<=IPS<12

Лошо

6<=IPS<10

5,5<=IPS<9,5

5<=IPS<9

4,5<=IPS<7,5

5<=IPS<8

Много лошо

IPS<6

IPS<5,5

IPS<5

IPS<4,5

IPS<5

Таблица ФБ2: Система за екологична оценка на речни типове, изразена чрез EQR по фитобентос*
Екологично състояние

R1

R2, R3, R4, R5

Речни типове/EQR
R7, R8, R10, R12,
R13

R9, R11, R14

R15

Отлично

EQR>=0,90

EQR>=0,87

EQR>=0,85

EQR>=0,72

EQR>0,79

Добро

0,69<=EQR<0,9

0,66<=EQR<0,87

0,64<=EQR<0,85

0,5<=EQR<0,72

0,58<=EQR<0,79

Умерено

0,48<=EQR<0,69

0,45<=EQR<0,66

0,43<=EQR<0,64

0,35<=EQR<0,5

0,37<=EQR<0,58

Лошо

0,27<=EQR<0,48

0,24<=EQR<0,45

0,22<=EQR<0,43

0,19<=EQR<0,35

0,22<=EQR<0,37

Много
лошо

EQR<0,27

EQR<0,24

EQR<0,22

EQR<0,19

EQR<0,22

При обилно развитие на нишковидни зелени водорасли Cladophora – талуси с дължина над 0,50 m и
над 50 % покритие на субстрата екологичното състояние е не по-високо от средно, а при дължина
над 1 m – не по-високо от лошо.
При наличие на слизести бактериални повлекла (Sphaerotilus и др.) екологичното състояние е: не повисоко от средно – ако повлеклата са много малки и с много малко покритие (следи); не по-високо
от лошо – ако повлеклата са с неголеми размери и не покриват плътно субстрата; много лошо – при
обилното им развитие върху субстрата.
При силно засенчване и обилно развитие на червеното водорасло Hildenbrandiarivularis по камъните
обикновено оценката по индекса е подценена. Тогава, както и при други особени случаи, като например силно токсично замърсяване, в резултат на което се установяват само един, два (три) вида
кремъчни водорасли в пробата, оценката се коригира по експертно мнение.
* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена
класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.
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4. Биологичен елемент: Дънна макробезгръбначна фауна
Категория: „Река“
Метод:
Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за макробезгръбначни
Метрики:
Биотичен индекс
Общ брой таксони
Референция на метода:
БДС EN ISO 10870:2012 – Качество на водата – Указания за избор на методи и способи за вземане
на проби за прикрепени макробезгръбначни в пресни води (ISO 10870)
БДС EN ISO 5667-1:2007 – Качество на водата. Вземане на проба. Част 1: Ръководство за разработване
на програми и техники за вземане на проби (ISO 5667-1:2006)
БДС EN ISO 5667-3:2006 – Качество на водата. Вземане на проби. Част 3: Ръководство за консервиране
и обработване на пробите
Svetoslav Cheshmedjiev, Rabia Soufi, Yanka Vidinova, Violeta Tyufekchieva, Ivanka Yaneva, Yordan Uzunov,
Emilia Varadinova. Multi-habitat sampling method for benthic macroinvertebrate communities in different river
types in Bulgaria – Water Research and Management, 2011, 3 (1):55-58 (Hard Copy) UDK: 582.26 (497.2),
ISSN 2217 – 5547
Адаптиран Биотичен Индекс (БИ) (Flanagan, P.J. and Toner, P.F., 1972; модифициран от Clabby &
Bowman, 1979; Clabby, 1982) (ИАОС, 2006)
Таблица МЗБ1: Система за екологична оценка на тип R1 (алпийски тип реки) по макрозообентос*
Нормална скала за БИ
1 – 5

Състояние
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

EQR
0,9 – 1,0
0,8
0,5 – 0,7
0,4
0,3 – 0,2

БИ
4,5 – 5
4
2,5 – 3,5
2
1 – 1,5

Таблица МЗБ2: Система за екологична оценка на типове R2/R3, R4/R5 по макрозообентос*
Нормална скала за БИ
1 – 5

Състояние
Отлично
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

EQR
0,87 – 1,0
0,67 – 0,86
0,5 – 0,66
0,4
0,3 – 0,2

БИ
4,5 – 5
3,5 – 4
2,5 – 3
2
1 – 1,5

Таблица МЗБ3: Система за екологична оценка на типове R7/R8, R10, R12, R13 по макрозообентос*
Нормална скала за БИ
1 – 5
R10 скала: 1 – 4
R12, R13 скала: 1 – 4,5

Състояние

EQR

БИ

Отлично

0,8 – 1,0

4 – 5

Добро

0,7

3,5

Умерено

0,5 – 0,6

2,5 – 3

Лошо

0,4

2

Много лошо

0,3 – 0,2

1 – 1,5

Таблица МЗБ3: Система за екологична оценка на типове R9, R11, R14, R15 (пресъхващи и изворни)
по макрозообентос*
Състояние
EQR
БИ
Силно скъсена скала за БИ
Отлично
1,0
3,5 (4)
1 – 3,5
Добро
0,857
3
Умерено
0,571 – 0,714
2 – 2,5
Лошо
0,429
1,5
Много лошо
0,286
1
* Примерно нормиране на метриката „общ брой таксони“ за основните речни типове в България с подкрепящо значение.
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Речни типове/общ брой таксони на МЗБ
R1
R2, R3, R4, R5
R7, R8, R10, R12, R13

R9, R11, R14

R15

Отлично

16+

11+

13+

Добро

11 – 15

8 – 10

9 – 12

Умерено

6 – 10

4 – 7

5 – 8

Лошо

2 – 5

2 – 3

2 – 4

Много лошо
0 – 1
0 – 1
0 – 1
* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена
класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.
5. Биологичен елемент: Рибна фауна
Категория: „Река“
Метод:
Методика за пробонабиране в реки, които могат да се газят (дълбочина под 0,70 m, твърдо дъно,
малка скорост на течението), базирана на стандарт EN 14011, и FAME/FAME+ методология (http://
fame.boku.ac.at/)
Методика за пробонабиране в реки, които не могат да се газят (дълбоки, с тинесто дъно, канали и
канализирани реки със стръмни брегове), която също е базирана на стандарт EN 14011, FAME/FAME+
методология (http://fame.boku.ac.at/) и опита, натрупан от JDS и ICPDR (http://www.icpdr.org/jds/)
Базиран на Риби Индекс (БРИ)
Базиран на Риби Индекс за Пъстървови води (БРИП)
Индекс за Пъстървовите Реки (ИПР)
Референция на метода:
БДС EN 14011:2004 – Качество на водата. Взeмане на проби от риба с електричество.
FAME/FAME+ методология (http://fame.boku.ac.at/)
Fish Based Index (FBI), Fish Based Index for trout zone (FBIT) (Mihov, S., 2010)(based on James R. Karr, 1981)
Индекс за Пъстървовите Реки (ИПР) (Pehlivanov et al., 2012)
БРИ – Базиран на Риби Индекс за определяне екологичното състояние на рибна фауна в България за
равнинни и полупланински типове реки (с изключение на типове R6, R9 и R14 – R16)* (Таблица Р1)
Таблица Р1
Екологична скала

Екологично състояние

Екологичен потенциал

Отлично

0,86 – 1,00

> 0,60

Добро

0,60 – 0,85

0,30 – 0,60

Умерено

0,30 – 0,59

0,16 – 0,29

Лошо

0,16 – 0,29

0,05 – 0,15

Много лошо

0,00 – 0,15

0,00 – 0,05

БРИП – Базиран на Риби Индекс за определяне екологичното състояние на рибна фауна в Пъстървовите реки за планински типове реки (с изключение на алпийски тип R1)* (Таблица Р2)
Таблица Р2
Екологична скала

Екологично състояние

Екологичен потенциал

Отлично

0,80 – 1,00

> 0,56

Добро

0,56 – 0,79

0,31 – 0,55

Умерено

0,31 – 0,55

0,15 – 0,30

Лошо

0,15 – 0,30

0,05 – 0,14

Много лошо

0,00 – 0,14

0,00 – 0,05

ИПР – Индекс за Пъстървови Реки за определяне на екологично състояние на рибна фауна в планински типове реки от тип R2* в Екорегион 12 (Таблица Р3) и R3* в Екорегион 7 (Таблица Р4) и списък
с метрики екологична класификация на реките по биологичен елемент „Риби“ в пъстървовите реки
(Таблица Р5).
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Таблица Р3. Eкологично състояние/потенциал на реките от тип R2* в Екорегион 12
Екологична скала

EQR

Екологично състояние

Екологичен потенциал

Отлично

0,80 – 1,00

37 – 46

> 26

Добро

0,55 – 0,79

27 – 36

17 – 26

Умерено

0,31 – 0,54

17 – 26

7 – 16

Лошо

0,15 – 0,30

7 – 16

1 – 6

Много лошо

0,00 – 0,14

< 6

< 0,9

Таблица Р4. Eкологично състояние/потенциал на реките от тип R3* в Екорегион 7
Екологична скала

EQR

Екологично състояние

Екологичен потенциал

Отлично

0,80 – 1,00

32 – 41

> 23

Добро

0,55 – 0,79

24 – 31

14 – 23

Умерено

0,31 – 0,54

14 – 23

5 – 13

Лошо

0,15 – 0,30

5 – 13

1 – 4

Много лошо

0,00 – 0,14

< 5

< 0,9

Таблица Р5. Метрики за екологична класификация на реките по биологичен елемент „Риби“ в пъстървовите реки (речни типове R2* и R3*)
Метрики

Точки за оценка
5

3

1.

Обща численост на ихтиофауната, ind/ha

> 2000

150 – 2000 < 150

2.

Обща биомаса на ихтиофауната, kg/ha

> 80

15 – 80

3.

Обща численост на речната пъстърва, ind/ha

> 1200

100 – 1200 1 – 100

4.

Обща биомаса на речната пъстърва, kg/ha

> 60

6 – 60

< 6

5.

Размерно-възрастов състав на популацията на речна > 3
пъстърва (брой размерни групи)

2 – 3

1

6.

Относителна численост (%) на главоча Cottus gobio > 30%
(за ДР)

1 – 30%

< 1%

7.

Размерно-възрастов състав на популацията на главоча ≥ 3
(брой размерни групи)

≤ 2

8.

Относителна численост (%) на шарановите видове

25 – 50%

> 50%

9.

Относителна численост (%) на интродуцираните < 5%
видове

5 – 10%

> 10%

10.

% индивиди с аномалии, заболявания, опаразитяване 0%

0 – 1%

> 1%

< 25%

1

0

< 15
0**

0

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена
класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.
** Нулевите стойности означават пълно отсъствие на съответния типово-специфичен вид.
Б. Физикохимични елементи за качество
Категория: „Река“

Планински типове реки (R1, R2, R3)*

ПокаРазтворен
затели/
кислород,
състояние
mg/l
Отлично
Добро
Умерено

рН

10,5 – 8,00

–

8,00 – 6,00 6,5 – 8,5
<6,00

–

Ел.пр. N – NH4, N – NO3,
µS/sm
mg/l
mg/l
650
750
>750

<0,04

<0,2

N – NO 2 ,
mg/l

Общ
азот,
mg/l

P – ortho –
PO 4, mg/l

P – Общ
фосфор,
mg/l

БПК 5,
mg/l

<0,01

<0,2

<0,01

<0,012

<1

0,04 – 0,4 0,2 – 0,5 0,01 – 0,025 0,2 – 0,8 0,01 – 0,02 0,012 – 0,03 1 – 2,5
>0,4

>0,5

>0,025

>0,8

>0,02

>0,03

>2,5

Полупланински типове реки (R4, R5) + условно изворен тип (R15) без електропроводимост и разтв.
кислород (изисква допълнителни проучвания)*
Показатели/
състояние

Разтворен
кислород,
mg/l

рН

Отлично 10,5 – 8,00

–

Ел.пр. N – NH4, N – NO3,
µS/sm
mg/l
mg/l

700

<0,04

<0,5

N – NO 2 ,
mg/l

Общ
азот,
mg/l

P – ortho –
PO 4, mg/l

P – Общ
фосфор,
mg/l

БПК 5,
mg/l

<0,01

<0,5

<0,02

<0,025

<1,2
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състояние
Добро

ДЪРЖАВЕН

Разтворен
кислород,
mg/l

рН

Ел.пр. N – NH4, N – NO3,
µS/sm
mg/l
mg/l

8,00 – 6,00 6,5 – 8,5

Умерено

<6,00

ВЕСТНИК

750

–

N – NO 2 ,
mg/l
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Общ
азот,
mg/l

0,04 – 0,4 0,5 – 1,5 0,01 – 0,03 0,5 – 1,5

>750

>0,4

>1,5

>0,03

P – ortho –
PO 4, mg/l

0,02 – 0,04

>1,5

P – Общ
фосфор,
mg/l

БПК 5,
mg/l

0,025 – 0,075 1,2 – 3

>0,04

>0,075

>3

Равнинни типове реки (R7, R8, R12, R13)*
Показатели/
състояние
Отлично
Добро
Умерено

Разтворен
рН
кислород,
mg/l
9,00 – 7,00
–
7,00 – 6,00 6,5 – 8,5
<6,00
–

Ел.пр.
µS/sm

N – NH4, N – NO3, N – NO 2 ,
mg/l
mg/l
mg/l

700
750
>750

<0,10
0,10 – 0,3
>0,3

<0,7
0,7 – 2
>2

Общ
P – ortho –
азот,
PO 4, mg/l
mg/l
<0,03
<0,7
<0,07
0,03 – 0,06 0,7 – 2,5 0,07 – 0,15
>0,06
>2,5
>0,15

P – Общ БПК 5,
фосфор,
mg/l
mg/l
<0,15
<2
0,15 – 0,3 2 – 4
>0,3
>4

Пресъхващи и ЧМ типове реки (R9, R10, R11, R14)*
Показатели/
състояние

Разтворен
кислород,
mg/l

рН

Ел.пр.
µS/sm

N – NH4,
mg/l

N – NO3,
mg/l

N – NO2,
mg/l

Общ
азот,
mg/l

P – ortho –
PO4, mg/l

P – Общ
фосфор,
mg/l

БПК5,
mg/l

Отлично
Добро
Умерено

8,50 – 6,00
6,00 – 5,00
<5,00

–
6,5 – 8,5
–

850
900
>900

<0,30
<1,00
<0,03
<1,0
<0,07
0,30 – 0,65 1,00 – 2,50 0,03 – 0,06 1,0 – 2,5 0,07 – 0,15
>0,65
>2,50
>0,06
>2,5
>0,15

<0,15
0,15 – 0,3
>0,3

<2
2–5
>5

Категория: „Езеро“ **
Типове „езера“ с олиготрофни условия (L1, L2, L3, L11, L12, L13)*
Показатели/
състояние

Разтворен
кислород,
mg/l

рН

Ел.пр.
µS/sm

N –
NH4,
mg/l

N –
NO3,
mg/l

N –
NO 2 ,
mg/l

Общ
азот,
mg/l

P –
ortho –
PO 4,
mg/l

P –
Общ
фосфор,
mg/l

БПК 5,
mg/l

Отлично

10,5 –
8,00
8,00 –
6,00
<6,00

–

650

<0,03

<0,2

<0,01

<0,2

<0,0125

<1

6,5 – 8,7

750

–

>750

0,03 –
0,08
>0,08

0,2 –
0,5
>0,5

0,01 –
0,025
>0,025

0,2 –
0,8
>0,8

0,007 –
0,0125
0,0125 –
0,04
>0,04

0,0125 –
0,04
>0,04

1 –
2,5
>2,5

Добро
Умерено

Прозрачност
по
Секки,
m
>4
4 – 2
<2

Типове „езера“ с мезотрофни условия (L4, L6, L7, L8, L14, L15, L16, L17)*
Пока- Разтворен
затели/ кислород,
съсmg/l
тояние

рН

Отлич- 9,00 – 7,00
–
но
Добро 7,00 – 6,00 6,5 – 8,7
Умере<6,00
–
но

Ел.пр. N – NH4, N – NO3, N – NO2,
µS/sm
mg/l
mg/l
mg/l

650

<0,1

<0,8

750
>750

0,1 – 0,3
>0,3

0,8 – 2
>2

<0,03

Общ
азот,
mg/l

P–
ortho –
PO4, mg/l

P–
Общ
фосфор,
mg/l

<0,7

0,01 – 0,025

<0,025

0,03 – 0,06 0,7 – 2,5 0,025 – 0,06 0,025 – 0,075
>0,06
>2,5
>0,06
>0,075

БПК5, Проmg/l зрачност
по
Секки,
m
<2
>4
2–4 4–2
>4
<2

Забележка. Класификационната система за черноморски типове езера (L7, L8, L9, L10) за соленост/електропроводимост се различава от данните в по-горната таблица, както следва:
Соленост (%о) на черноморски типове езера (L7, L8, L9, L10)*

Състояние

Соленост, %о
(L7 – сладководни)

Соленост, %о
Соленост, %о
(L8 – слабо солени) (L9 – средно солени)

Соленост, %о
(L10 – свръхсолени)

Добро
<0,5 %о
0,5 – 5 %о
5 – 30 %о
>40 %о
*Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена
класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.
** Литорална зона.
Критерии за прилагане на класификационната система за оценка по физикохимични елементи за
качество:
1) Посочените стойности в класификационната система за физикохимични елементи се използват
като:
• гранични стойности при оценката на качеството на водите в единични проби;
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• средногодишни стойности (СГС) при оценката на екологичното състоянието на водните тела
		 (при наличие най-малко на 4 резултата годишно, разпределени в 4-те годишни сезона).
2) Когато резултатите за изследваните физикохимични показатели са под границата на определяне
(LOQ) на съответния метод за анализ при изчисляване на СГС, се взема половината (50 %) от
стойността на границата на определяне (LOQ).
3) При регистриране на единични отклонения на резултатите за разтворен кислород, амониев азот,
нитритен азот (спрямо задължителните норми по тези показатели за води, обитавани от риби – шаранови и пъстървови води), които могат да бъдат токсични за рибната фауна при определена
температура, рН и твърдост на водата, екологичното състояние може да бъде определено като
„недобро“, независимо от това, че СГС за тези показатели е в добро или отлично състояние.
4) Крайното състояние по физикохимичните показатели се определя от показателя в най-лошо
състояние през годината.
II. КЛАСИФИК АЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ
ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ К АТЕГОРИЯ „КРАЙБРЕЖНИ МОРСКИ ВОДИ“
А. Биологични елементи за качество
Фитопланктон
Биологичен елемент за качество:
Фитопланктон
Метод:
Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за фитопланктон
Метрики за оценка на състоянието:
1. Численост на видове динофити (C – стратези) като процент от общата численост на динофлагелатите,
(DE), %.
2. Сума от концентрацията (cell/l) на видовете на три таксономични групи (микрофлагелати, еугленови,
синьо-зелени) като процент от общата численост на фитопланктона, (МЕС), %.
3. Обща численост на фитопланктона, бр. cell/l.
4. Индекс на разнообразие на Менхиник (Biodiversity Index Menhinick (1964).
5. Индекс на изравненост на Шелдън (Evenness Index Sheldon (1969).
6. Обща биомаса на фитопланктона, mg/l.
7. Хлорофил-a, µg/l.
8. Прозрачност по Секки, м +TRIX.
9. Комбиниран индекс за фитопланктона – IBI.
Референция на метода:
1. Moncheva S., B. Par, 2005 (updated-2010). Manual for Phytoplankton Sampling and Analysis in the Black Sea,
67 pp. http://documents.blacksea-commission.org/Downloads/Phytoplankton_%20Mannual-Final-1.pdf
2. Moncheva S., 2010. Guidelines for QC/QA of Biological Data-Phytoplankton. 18 pp.
http://documents.blacksea-commission.org/Downloads/Guidlines-Phytoplankton-QC-QA.pdf
3. Moncheva S., L. Boicenko, 2011 „WFD Intercalibration Phase 2: Milestone 4b report“
Таблица ФП1: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон,
MEC %. Метриката се прилага само за летния сезон
Метрика

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много
лошо

Microflagellates, Euglenophyceae, Cyanophyceae
(МЕС) – % от общата численост на ФП

2

25

50

75

>75

EQR

1

0,75

0,50

0,25

Таблица ФП2: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон,
DE %. Метриката се прилага само за летния сезон
Метрика

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много
лошо

Heterocapsa rotundata, Heterocapsa triquetra,
Scrippsiella trochoidea, Prorocentrum minimum,
Prorocentr um micans and Gy mnodinium/
Gyrodinium (C – стратези – % от общата
численост на динофалгелатите)

2

25

50

75

>75

EQR

1

0,75

0,50

0,25
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Таблица ФП3: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон,
численост. Системата се прилага само за летния сезон
Лято
Метрика
Обща численост (х103 cell/l)
EQR

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много
лошо

500

800

1500

3000

>3000

1

0,8

0,53

0,23

Таблица ФП4: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон,
численост. Системата се прилага за всички сезони
Метрика
Index Menhinick (1964)
EQR

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много
лошо

(0,19) 0,15

0,09

0,05

0,03

> 0,03

1

0,8

0,53

0,23

Таблица ФП5: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК Фитопланктон,
численост. Системата се прилага за всички сезони
Метрика
Index Sheldon (1969)
EQR

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много
лошо

(0,96) 0,77

0,49

0,32

0,20

> 0,20

1

0,8

0,53

0,23

Таблица ФП6: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон,
биомаса на фитопланктона
PhB (mg/m 3)
Зима
Тип

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много
лошо

CW602330
CW602310

1200

2000

3500

6000

<6000

CW602210
CW602220
CW602230
CW602321

1100

1700

3000

5000

<5000

1

0,8

0,53

0,23

EQR

Пролет
Тип

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много
лошо

CW602330
CW602310

2500

3500

5600

9000

<9000

CW602210
CW602220
CW602230
CW602321

2200

3000

4700

7500

<7500

EQR

1,0

0,8

0,53

0,23

Тип

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много
лошо

CW602330
CW602310

700

950

2200

5000

<5000

CW602210
CW602220
CW602230
CW602321

700

950

2000

4000

<4000

EQR

1

0,8

0,53

0,23

Лято
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PhB (mg/m 3)
Есен
Тип

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много
лошо

CW602330
CW602310

1000

1700

3400

6500

<6500

CW602210
CW602220
CW602230
CW602321

1000

1600

2900

5000

<5000

EQR

1

0,8

0,53

0,23

Таблица ФП7: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК Фитопланктон, хлорофил-а
Хлорофил-a [µg/l]
Зима
Тип

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много
лошо

CW602330
CW602310

1,6

2,3

4

7

<7

CW602210

1,3

1,9

3,4

6,2

<6,2

1

0,8

0,53

0,23

CW602220
CW602230
CW602321
EQR

Пролет
Тип

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много
лошо

CW602330
CW602310

2,3

3,3

5,5

9,6

<9,6

CW602210

1,7

2,5

4,3

8,5

<8,5

1

0,8

0,53

0,23

Тип

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много
лошо

CW602330
CW602310

0,9

1,5

3,1

7

<7,0

CW602210

0,7

1,2

2,5

5,5

<5,5

1

0,8

0,53

0,23

Тип

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много
лошо

CW602330
CW602310

1,5

2,5

4,5

9

<9,0

CW602220
CW602230
CW602321
EQR
Лято

CW602220
CW602230
CW602321
EQR
Есен
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Хлорофил-a [µg/l]
CW602210

1,3

2,1

3,6

8

<8,0

CW602220
CW602230
CW602321
EQR

1

0,8

0,53

0,23

Таблица ФП8: Всички сезони
Метрика
TRIX
Прозрачност по Секи (m)
EQR

Отлично
4,5
4,5
1

Добро
5,4
3,7
0,8

Умерено
6,5
2,6
0,53

Лошо
7,6
1,5
0,23

Много лошо
<7,6
>1,5

Таблица ФП9: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК Фитопланктон,
Комбиниран индекс за фитопланктона – IBI. Системата се прилага за всички сезони.
Метод: Комбиниран индекс за
фитопланктона – IBI
EQR

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

1

0,8

0,63

0,23

Много Лошо

Макроводорасли и покритосеменни растения
Биологичен елемент за качество:
Макроводорасли и покритосеменни растения
Метод:
Пробонабиране и предварителна обработка на проби за макроводорасли и покритосеменнни.
Метрики за оценка на състоянието:
1. EI метод (адаптиран за условията на Черно море EEI метод)
Референция на
1. Водяницкая,
2. Dencheva, K.
3. Dencheva, K.

метода:
Н., 1936
2011 „WFD Intercalibration Phase 2: Milestone 4b report“
2011

Таблица ФБ1: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Макроводорасли
и висши растения (макрофитобентос), Екологичен индекс.
Метрика

Отлично

Добро

ЕИ /Екологичен
индекс/

>8 – 10

Биомаса и съотношение на
чувствителни и
толеранти видове

80 – 100 %ЕSGI; 60 – 80 %ESGI; 40 – 60 %ESGI;
0 – 20 %ESGII 20 – 40 %ESGII 40 – 60 %ESGII

EQR

>6 – 8

Умерено

0,8 – 1

>4 – 6

0,6 – 0,8

Лошо
>2 – 4

0,4 – 0,6

Много лошо
0 –1
>1 – 2

0 – 40 %ESGI;
60 – 100 %ESGII

0 – 100 %ESGIICa;
0 – 100 %ESGIICb
0 – 100
%ESGII(A+B);
0 – 100 %ESGIIC

0,2 – 0,4

0 – 0,1
0,1 – 0,2

Метод:
Пробонабиране и обработка на данни от проби и/или фототрансекти от съобщества на макроводорасли и покритосеменни в горния инфралиторал.
Метрики за оценка на състоянието:
1. EEI-c (Ecological Evaluation Index – continuous formula; Индекс за оценка на Екологичното състояние – непрекъсната формула)
Референция на метода:
1. Orfandis et al. 2001
2. Orfanidis et al. 2011
3. Berov 2013
Таблица ФБ2: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Макроводорасли
и висши растения (макрофитобентос), EEI-c.
Метрика
EEI-c

(ЕQR )

Отлично
>0,76

Добро
0,75 – 0,48

Умерено
0,47 – 0,25

Лошо
0,24 – 0,04

Много лошо
0,04 – 0,00

С Т Р.
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Макробезгръбначна фауна
Биологичен елемент за качество:
Дънна безгръбначна макрофауна (макрозообентос)
Метод:
Пробонабиране, първична обработка, консервиране, съхранение и лабораторна обработка на проби
за Дънна безгръбначна фауна.
Метрики за оценка на състоянието:
1. M-AMBI метод (адаптиран за условията на Черно море)
2. AMBI метод (адаптиран за условията на Черно море)
3. Индекс на биоразнообразие на Шанон – Уивър (Shannon-Wiever diversity index) (адаптиран за условията на Черно море за водни тела с тинест субстрат и за водни тела с пясъчен и смесен субстрат)
Референция на метода:
1. Valentina Todorova, Tsenka Konsulova, 2005 „Мanual Quantitative sampling and sample treatment of marine
soft bottom – macrozoobenthos“
2. Trayanova et al., 2007
3. Todorova V. et al., 2008
4. Borja et al. (2000, 2003)
5. Muxica et al. (2005)
6. Borja et al., 2006
7. Shannon and Weaver, 1963
Таблица МЗБ1: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Безгръбначна
макрофауна (макрозообентос), Индекс на биоразнообразие на Шанон – Уивър (Shannon-Wiever diversity
index).
Водни тела с тинест дънен субстрат
Метрика

Отлично

Shannon-Wiever diversity
index

H´ ≥ 3,3

EQR

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

3,3 > H´ ≥ 2,5 2,5 > H´ ≥ 1,8 1,8 > H´ ≥ 1,1

≥ 0,92

0,69

0,50

H´ < 1,1

0,31

< 0,31

Водни тела с пясъчен и смесен дънен субстрат
Метрика

Отлично

Добро

Shannon-Wiever diversity
index

H´ ≥ 4

4 > H´ ≥ 3,1

EQR

≥ 0,89

Умерено

Лошо

Много лошо

3,1 > H´ ≥ 2,2 2,2 > H´ ≥ 1,3

0,69

0,49

H´ < 1,3

0,29

< 0,29

Таблица МЗБ2: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Безгръбначна
макрофауна (макрозообентос), биотичен индекс AMBI.
Метрика
AMBI

Отлично

Добро

0,0 < AMBI ≤ 1,2 1,2 < AMBI ≤ 3,3

EQR

≥ 0,83

Умерено

Лошо

Много лошо

3,3 < AMBI ≤ 4,3

4,3 < AMBI ≤ 5,5

5,5 < AMBI ≤ 7,0

0,39

0, 21

< 0,21

0,53

Таблица МЗБ3: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК Безгръбначна макрофауна (макрозообентос), многомерен индекс M-AMBI.
Метрика

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много
лошо

M-AMBI

M-AMBI ≥ 0,85

0,85 > M-AMBI ≥
0,55

0,55 > M-AMBI ≥
0,39

0,39 > M-AMBI ≥
0,20

020 > M-AMBI

EQR

≥ 0,85

0,55

0,39

0,20

< 0,20

Б. Физикохимични елементи за качество
Сезон

Състояние

ЗИМА

Отлично 100 – 105
Добро

Наситеност Насис кислород, теност
% (повърх- с кисност)
лород,
%
(дъно)
106 – 110

Разтворен
кислород
(О 2)
(повърхност)

БПК 5
(mg/l)

N – NH4
(mg/l)

N – NO 2
(mg/l)

N – NO3
(mg/l)

P – PO 4
(mg/l)

11,60 – 12,20

<2,4

<0,015

<0,010

<0,1

<0,015

11,30 – 11,59
12,21 – 12,60

2,4 – 2,7 0,015 –
0,025

0,010 –
0,013

0,1 –
0,135

0,015 –
0,020
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Сезон

ДЪРЖАВЕН
Състояние

Наситеност Насис кислород, теност
% (повърх- с кисност)
лород,
%
(дъно)

Разтворен
кислород
(О 2)
(повърхност)

ВЕСТНИК
БПК 5
(mg/l)

N – NH4
(mg/l)

С Т Р. 2 7
N – NO 2
(mg/l)

N – NO3
(mg/l)

P – PO 4
(mg/l)

ПРОЛЕТ Отлично 105 – 110

10,20 – 10,50

<2,7

<0,015

<0,010

<0,04

<0,01

Добро

9,90 – 10,19
10,51 – 10,80

2,7 –
3,6

0,015 –
0,030

0,010 –
0,013

0,040 –
0,075

0,010 –
0,015

8,30 – 8,70

<3

<0,008

<0,006

<0,016

<0,005

75 – 85 8,00 – 8,29
8,71 – 8,90

3,0 –
3,3

0,008 –
0,022

0,006 –
0,010

0,016 –
0,040

0,005 –
0,010

>85

<1,6

<0,030

<0,010

<0,05

<0,01

1,6 – 2,0 0,030 –
0,042

0,010 –
0,013

0,050 –
0,080

0,010 –
0,013

ЛЯТО

Отлично 100 – 105
Добро

ЕСЕН

111 – 116

95 – 99
106 – 110

Отлично 95 – 100
Добро

90 – 94
101 – 105

>85

9,70 – 10,10

75 – 85 9,50 – 9,69
10,11 – 10,30

Таблица 1. Характеристика на типовете водни тела от категория „река“, „езеро“ и „преходни води“,
за които е разработена класификационната система за оценка на екологично състояние.
Фактори за дефиниране на типологията на „реки“ в България (по изискванията на система Б на РДВ)
Код на
речен
тип
R1

Име на
речен
тип
Алпийски
реки

ЕР/СубЕР1

Надморска2
височина

12-1; 7

> 1800 m варира
слабо

R2

Планински

12-1,2

R3

Планински

7

R4

Полупланински

12-1,2

R5

Полупланински

7

R6

Среден
и долен
Дунав
Големи
дунавски
притоци
Средни
и малки
дунавски
реки
Добруджански
пониращи
реки
Големи
черноморски реки
Малки и
средни черноморски
реки

12-1

R7

R8

R9

R10

R11

Геология

Доминиращ
дънен субстрат

Соленост3

<20 km2,
малки
потоци
Планинска
<100 km2,
зона – слиза нис- малки реки
ко (валидиране)
> (600) 800
<150 km2,
m, варира
малки реки
(валидиране)
(рядко средни <500
km2)
Силно варира
<1300 km2,
малки и
средни (рядко големи)
Силно варира
<1300 km2,
малки и
средни (рядко големи)
<30 m
>800,000
km2, много
голяма
<80 m (варира) >2500 km2,
големи

Смесена,
силикати,
варовик
Смесена,
силикати,
варовик
Смесена,
силикати,
варовик

Скално легло;
скални блокове
едри валуни
Едри камъни
(>256 mm��������
����������
), камъни (64-256 mm)
Едри камъни
(>256 mm��������
����������
), камъни (64-256 mm)

Сладководни;
<0,5 ‰

Смесена,
силикати,
варовик

Едър чакъл (1664 mm), дребен
чакъл (2-16)

Сладководни;
<0,5 ‰

Смесена,
силикати,
варовик

Едър чакъл (1664 mm), дребен
чакъл (2-16)

Сладководни;
<0,5 ‰

Смесена

Сладководни;
<0,5 ‰

12-1

<100 m (варира)

Варовик,
смесена,
силикати

12-1

<300 m

<1300 km2,
средни и
малки (рядко големи)
<4000 km2,
много малки
като Q

Пясъци (0,064-2),
тиня (<0,064),
глина, льос
Пясъци (0,064-2),
тиня (<0,064),
глина, льос
Пясъци (0,064-2),
тиня (<0,064),
глина, льос

Варовик

Варира силно

Сладководни;
<0,5 ‰

12-2

<90 m (варира)

>1000 km2,
големи

Смесена,
силикати

Сладководни;
<0,5 ‰

12-2

<70 m (варира)

<900 km2,
средни и
малки

Смесена,
силикати

Пясъци (0,064-2),
тиня (<0,064),
глина
Пясъци (0,064-2),
тиня (<0,064),
глина

12-1

Размер

Смесена

Сладководни;
<0,5 ‰
Сладководни;
<0,5 ‰

Сладководни;
<0,5 ‰
Сладководни;
<0,5 ‰

Сладководни;
<0,5 ‰

С Т Р.
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Код на
речен
тип
R12

Име на
речен тип

ЕР/СубЕР1

Надморска2
височина

Размер

Геология

Доминиращ
дънен субстрат

Соленост3

Големи
равнинни
реки

7

<150 (200) m
варира

Смесена,
силикати

Пясъци (0,064-2)

Сладководни;
<0,5‰

R13

Малки и
средни равнинни реки
Субсредиземноморски
реки
(пресъхващи)
Карстови
извори

7

<150 (350) m
варира

Смесена,
силикати

<500 (650) m
силно варира

Пясъци (0,064-2),
тиня (<0,064),
чакъли
Варира силно

Сладководни;
<0,5‰

7

>7000 km2,
големи и
много големи
<1300 km2,
средни и
малки
<1100 km2,
средни и
малки

12, 7

Силно варира

Варира силно

Сладководни;
<0,5‰

12-2

<5 (12) m

R14

R15

R16

Черноморски речни
лимани

<10 km2,
малки
изворни
потоци
Варира
силно

Смесена,
силикати,
варовик

Варовик

Смесена,
силикати

Сладководни;
<0,5‰

Пясъци (0,064-2), Миксо-олигохалинни
тиня (<0,064),
глина

Екорегиони (ЕР): 12 – Понтийска Провинция, 7 – Източни Балкани; Субекорегиони (суб-ЕР) само за
ЕР Понтийска Провинция: 12-1 Дунавски суб-ЕР, 12-2 Черноморски суб-ЕР.
2
Надморската височина обикновено силно варира и изисква валидиране през първия ПУРБ 2010 – 2015.
3
Солеността е задължителен фактор за „преходните води“, които са представени от R16 Черноморски
речни лимани.
1.2: Фактори за дефиниране на типологията на „езера“ в България (по изискванията на система Б на РДВ)
1

Код
Име на езена
рен тип
тип
езеро
L1
Алпийски
глациални
езера
L2

L3

L4

L5

L6

L7

ЕР/
СубЕР4

Надморска 5 височина

Средна 6
дълбочина

121; 7

> 2000 m

< 3 до 15
m (рядко
>20 m)

Планински
12-1,2 Планинска Непроучеезера в ЕР 12
зона – сли- ни (< 15 m
за ниско
или много
плитки)
Планински
7
> (600)
< 3 m
езера в ЕР 7
800 m, ва- (торфени
рира
езера);
< 15 m
(за язовири) – варира
Равнинни и
12-1,2 Силно
< 3 m
полупланинварира,
(рядко поски езера и
полуплавече, малблата в ЕР 12
нинска и
ки естестравнинна
вени езера
зона
и блата)
Крайречни
12-1,2 <80 m (ва- < 3 m
езера и блата
рира)
(рядко пов ЕР 12
вече – за
някои баластиерни
„езера“)
Крайречни
7
<300 m
< 3 m
влажни зони
(може да
(рядко пов ЕР 7
варира)
вече – за
някои баластиерни
„езера“)
Черноморски 12-2
<12 m
< 3 m
сладководни
(рядко поезера и блата
вече)

Размер/
площ
<0,15 km 2 ,
много
малки

Геология Дълбочина (max.)

Соленост 7

Мономиктични

<0,5 ‰
сладководни

<15 m
<80 m
язовири

Полимиктични

<0,5 ‰
сладководни

<6 m
езера
<80 m
язовири

Полимиктични

<0,5 ‰
сладководни

<15 m

Полимиктични

<0,5 ‰
сладководни

<5 km 2 ,
много
малки до
средни

Смесена, <10 m
силикати

Полимиктични

<0,5 ‰
сладководни

<0,5 km 2 ,
много
малки

Смесена, <6 m
силикати, варовик

Полимиктични

<0,5 ‰
сладководни

<3,5 km 2 ,
средни;
>10 km 2
за СМВТ

Смесена, <15 m
силикати, варовик

Полимиктични

<0,5 ‰
сладководни

<0,1 km 2 ,
много
малки

Смесена, < 50 m
силикати

Смесване/
Миктичност

Смесена,
силикати, варовик
<0,1 km 2 ,
Органичмного
на (торф)
малки за
смесена,
естествесиликаните;
ти, варо< 5 km 2 за вик
СМВТ
<0,5 km 2
Смесена,
Повечето
силика< 5 km 2
ти, варо(рядко, яз. вик
Рабиша)
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Код
Име на езеЕР/
НадморСредна 6
Размер/
на
рен тип
Суб- ска 5 висо- дълбочина
площ
тип
ЕР4
чина
езеро
L8
Черноморски 12-2
<10 m
< 3 m
Силно
слабо солени
варира до
езера и блата
>10 km 2
(Бургаско
езеро)
L9
Черноморски 12-2
< 5 m
< 3 m (за Силно
средно солеестествеварира до
ни езера и
ни)
>15 km 2
блата
< 15 m (за (ВарненСМВТ)
ско езеро)
L10
Черноморски 12-2
< 5 m
< 1,5 m
<20 km 2 ,
свръхсолени
големи
езера
L11

Големи дъл- 12Силно вабоки язовири 1,2; 7 рира

>15 m

L12

Средни и
малки полупланински
язовири в
ЕР 12
Средни и
малки полупланински
язовири в
ЕР 7
Големи равнинни плитки до средно
дълбоки язовири в ЕР 12
Големи равнинни плитки до средно
дълбоки язовири в ЕР 7
Малки и
средни равнинни язовири в ЕР12

12

Варира
силно

12-1,2 <120 m

<15 m
(често
<6m )

Малки и
средни равнинни язовири в ЕР 7

7

<15 m
(често
<6m)

L13

L14

L15

L16

L17

7

>150 (200)
m (до планинската
зона) варира
150
(350) – 600
(800) m варира

Варира
силно

12

Обикнове- < 15 m
но <120 m
варира

7

Обикнове- <15 m
но <200 m
варира

<200 m

С Т Р. 2 9

Геология Дълбочина (max.)

Смесване/
Миктичност

Соленост 7

Смесена, <10 m
силикати

Полимиктични

0,5-5 ‰
олиго-халинни

Смесена, <15 m
силикати, варовик

Полимиктични

5-30 ‰
мезо-халинни & полихалинни

Смесена, <3 m
силикати

Полимиктични

>40 ‰
хипер-халинни

Смесена, <120 m
силикати, варовик
1 – 10 km 2 , Смесена, <80 m
средни;
силикаили
ти, варо2
0,5 – 1 km вик
малки
1 – 10 km 2 , Смесена, <80 m
средни;
силикаили
ти, варо2
0,5 – 1 km вик
малки
>10 km 2 ,
Смесена, <50 m
големи
силикати, варовик

Димиктични

<0,5 ‰
сладководни

Димиктични; Полимиктични

<0,5 ‰
сладководни

Димиктични; Полимиктични

<0,5 ‰
сладководни

Полимиктични

<0,5 ‰
сладководни

>10 km 2 ,
големи

Смесена, <50 m
силикати, варовик

Полимиктични

<0,5 ‰
сладководни

1 – 10 km 2 ,
средни;
или
0,5 – 1 km 2
малки
1 – 10 km 2 ,
средни;
или
0,5 – 1 km 2
малки

Смесена, <50 m
силикати, варовик

Полимиктични

<0,5 ‰
сладководни

Смесена, <50 m
силикати, варовик

Полимиктични

<0,5 ‰
сладководни

>10 km 2 ,
големи

Екорегиони (ЕР): 12 – Понтийска Провинция, 7 – Източни Балкани; Субекорегиони (суб-ЕР) само за
ЕР Понтийска Провинция: 12-1 Дунавски суб-ЕР, 12-2 Черноморски суб-ЕР.
5
Надморската височина обикновено силно варира и изисква валидиране през първия ПУРБ 2010 – 2015.
6
В България липсват данни за средната дълбочина на повечето езера и язовири.
7
Солеността е водещ задължителен фактор за „преходните води“, т.е. за всички крайбрежни Черноморски езера (типове L7, L8, L9 и L10).“
4

§ 6. Приложение № 7 се изменя така:

„Приложение № 7
към чл. 12, ал. 4
С тандарти за качество за специфични замърсители за оценка на екологичното състояние
СГС – средногодишна стойност
МДК – максимално допустима концентрация
Единица мярка, µg/l
№

Име на замърсителя

№ по
CAS(1)

Вътрешни повърхностни води
СГС

I.

Летливи органични замърсители

1

Етилбензен

100-41-4

10

Други повърхностни
води

МДК(2)
180

СГС
10

МДК(2)
180

С Т Р.

30

№

ДЪРЖАВЕН
Име на замърсителя

ВЕСТНИК

№ по
CAS(1)
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Вътрешни повърхностни води
СГС

Други повърхностни
води

МДК(2)

СГС

МДК(2)

2

Толуен

108-88-3

50

380

50

380

3

Винилхлорид (Хлоретилен)

75-01-4

10

103

10

103

4

Ксилен (о-, m-, p-)

1330-20-7

15

30

15

30

5

Стирен

100-42-5

20

400

20

400

6

1,4-дихлорбензен

106-46-7

20

70

20

70

7

1,3-дихлорбензен

541-73-1

10

285

10

285

8

1,2-дихлорбензен

95-50-1

10

158

10

158

II.

Индустриални замърсители

1

Диетил фталат

84-66-2

180

1200

180

1200

2

Диизобутил фталат

84-69-5

3,8

не се
прилага

3,8

не се
прилага

3

Бисфенол А

80-05-7

1

11

1

11

4

Дибутилов естер на фталовата
киселина (дибутилфталат – DBP)

84-74-2

10

не се
прилага

10

не се
прилага

5

2,4,4’-Трихлоробифенил (PCB-28)

7012-37-5

0,0005

не се
прилага

0,0005

не се
прилага

6

2,2’,5,5’-Тетрахлоробифенил
(PCB-52)

35693-99-3 0,0005

не се
прилага

0,0005

не се
прилага

7

2,2’,4,5,5’-Пентахлоробифенил
(PCB 101)

37680-73-2 0,0005

не се
прилага

0,0005

не се
прилага

8

2,2’,3,4,4’,5-Хексахлоробифенил
(PCB 138)

35065-28-2 0,0005

не се
прилага

0,0005

не се
прилага

9

2,2’,4,4’,5,5’- Хексахлоробифенил
(PCB 153)

35065-27-1

0,0005

не се
прилага

0,0005

не се
прилага

10

2,2’,3,4,4’,5,5’-Хептахлоробифенил
(PCB 180)

35065-29-3 0,0005

не се
прилага

0,0005

не се
прилага

11

Аценафтен

83-32-9

3,8

50

3,8

50

12

Аценафтилен

208-96-8

0,64

не се
прилага

0,128

не се
прилага

13

Бензо(а)атрацен

56-55-3

0,01

не се
прилага

0,01

не се
прилага

14

Хризен

218-01-9

0,02

не се
прилага

0,02

не се
прилага

15

Дибензо[a,h]антрацен

53-70-3

0,02

не се
прилага

0,02

не се
прилага

16

Флуорен

86-73-7

2,5

не се
прилага

2,5

не се
прилага

17

Фенантрен

85-01-8

1,3

не се
прилага

1,3

не се
прилага

18

Пирен

129-00-0

0,012

не се
прилага

0,012

не се
прилага

III.

Селско стопанство

1

Аметрин

834-12-8

0,1

0,1

0,1

0,1

2

Линурон

330-55-2

0,1

0,1

0,1

0,1

3

Прометон

1610-18-0

1

1

1

1

4

Прометрин

7287-19-6

0,2

0,2

0,2

0,2

5

Пропазин

139-40-2

0,25

0,25

0,25

0,25

6

Паратион-Етил

56-38-2

0,005

0,005

0,005

0,005

7

Паратион-Метил

298-00-0

0,01

0,01

0,01

0,01
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Вътрешни повърхностни води
СГС

Други повърхностни
води

МДК(2)

СГС

МДК(2)

8

Метоксихлор

72-43-5

0,005

0,005

0,005

0,005

9

2,4- дихлорфеноксиоцетна
киселина+естер / 2,4- D/

94-75-7

0,33

1,3

0,33

1,3

10

Дикамба

1918-00-9

5

10

5

10

11

Диметоат

60-51-5

0,4

4

0,4

4

12

Фенитротион

122-14-5

0,01

0,01

0,01

0,01

13

Фентион

55-38-9

0,004

0,01

0,004

0,01

14

Малатион

121-75-5

0,01

0,02

0,01

0,02

15

Ацетохлор

34256-82-1 0,01

0,05

0,01

0,05

16

Диазинон

333-41-5

0,02

0,025

0,02

0,025

17

Мекопроп

16

160

16

160

18

Пендиметалин

40487-42-1 0,3

0,54

0,3

0,54

19

Бентазон

25057-89-0 3,2

35

3,2

35

20

2-метил-4-хлорофеноксиоцетна
киселина (MCPA)

3,4

1,7

3,4

7085-19-0

94-74-6

1,7

Стандарти за качество на химични елементи и други вещества
Единица мярка, µg/l
№

Химичен елемент/вещество

1

Алуминий *(Al*)

2
3
4
5

Арсен* (As*)
Хром тривалентен* (Cr(III)*
Хром шествалентен* Cr(VI)*
Мед* (Cu*)

6

Желязо *(Fe*)

№ по
CAS(1)

Вътрешни повърхностни води
СГС
МДК СКОС
СКОС
7429-90-5 15
10 (pH<6,5)
25 (pH>6,5)
7440-38-2 10
25
16065-83-1 4,7
32
18540-29-9 3,4
8
7440-50-8 1
не се
(CaCO3 прилага
0-50
mg/l)
6
(CaCO3
50-100
mg/l)
10
(CaCO3
100-250
mg/l)
22
(CaCO3
> 250
mg/l)
7439-89-6 100
не се
прилага

Други повърхностни
води
СГС
МДК СКОС
СКОС
10
25
10
4,7
0,6
5,2

25
32
32
не се
прилага

50

не се
прилага

С Т Р.
№

32

ДЪРЖАВЕН
Химичен елемент/вещество

7

Манган* (Mn*)

8

Цинк* (Zn*)

9

Свободен цианид (CN)

10

Нефт и нефтопродукти

11

Радиологичните показатели

11.1
11.2
11.3
11.4

Уран, µg/l
Обща алфа-активност, cα, Bq.L-1
Обща бета-активност, cβ, Bq.L-1
Радий 226, (Ra 226)Bq.L-1

ВЕСТНИК
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№ по
CAS(1)

Вътрешни повърхДруги повърхностни
ностни води
води
СГС
МДК СКОС
СГС
МДК СКОС
СКОС
СКОС
7439-96-5
50
не се
50
не се
прилага
прилага
7440-66-6 8
не се
40
не се
(CaCO3 прилага
прилага
0-50
mg/l)
40
(CaCO3
50-100
mg/l)
75
(CaCO3
100-250
mg/l)
100
(CaCO3
> 250
mg/l)
74-90-8 (57- 1
5
1
5
12-5)
Без видим филм на повърхността на
водата и без мирис.
CAS(1)
Вътрешни повърхДруги
ностни води
повърхностни
води
СГС –
МДК –
СГС –
МДК –
СКОС
СКОС
СКОС
СКОС
7440-61-1

5
0,2
0,5
0,1

40

5

40

* СКОС за химичните елементи се отнасят до разтворената форма на елемента, получена след филтруване на пробата през филтър с диаметър на порите 0,45 µm или чрез друга еквивалентна предварителна
обработка на пробата. При оценка на резултатите от мониторинга могат да се вземат предвид: 1) естествените фонови концентрации на елементите и техните съединения; 2) твърдост на водата, pH, разтворената
органична материя и др.
CAS(1) Служба, предоставяща обобщена информация за химичните вещества – Chemical Abstracts Service.
(2) Този показател е изразеният като максимално допустима концентрация стандарт за качество на околната
среда (МДК – СКОС). Когато за МДК – СКОС е обозначено „не се прилага“, стойностите за СГС – СКОС
се считат защитни срещу краткосрочни големи (пикови) замърсявания при продължителни зауствания,
тъй като те са значително по-ниски от стойностите, получени на база „остра токсичност“.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Навсякъде в наредбата думите „много добро“ се заменят съответно с „отлично“.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Владимир Дончев
6189
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия при
изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд
на цивилните служители от служба „Военна
информация“ (обн., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 63 от 2011 г.)
§ 1. Създава се нов раздел Vа:
„Раздел Vа
Допълнително възнаграждение за изпълнение
на военната служба на военнослужещите и
за работа на цивилните служители в зона на
непосредствен риск
Чл. 11а. (1) На военнослужещите и цивилните служители, командировани за изпълнение на служебни задачи при българските
контингенти, участващи в операции и мисии
извън територията на страната, се изплаща

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба/за работа в зона на
непосредствен риск в размер 50 на сто от
основното месечно възнаграждение/основната
месечна заплата.
(2) Размерът на допълнителното възнаграждение по ал. 1 се определя, като месечният
му размер по ал. 1 се раздели на броя на календарните дни в месеца и получената сума
се умножи по броя на дните на фактическото
пребиваване в зоната на непосредствен риск.“
§ 2. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 3:
„3. „Зона на непосредствен риск“ е територията на чуждата/чуждите държава/и и/или
земното и/или морското, и/или въздушното
пространство, където се провежда мисията
или операцията.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 22.08.2014 г.
За министър:
Десислава Йосифова

6371

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-123
от 25 август 2014 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
безопасността на движението на път ІІІ-5802,
част от републиканската пътна мрежа, и допълнително изложени фактически мотиви, описани
в обяснителните записки към парцеларния план,
на основание чл. 129, ал. 4 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 ЗУТ; заявление с
изх. № 04-16-1162 от 24.07.2014 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“; Заповед № РД-02-14-1246 от
11.12.2013 г. на Министерството на регионалното
развитие за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП); съобщаване на ПУП – ПП в
„Държавен вестник“, бр. 6 от 2014 г.; писмо изх.
№ ЕО-13 от 2.06.2014 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ); Решение № ПдОС-010 от 2013 г. на МОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, за
преценяване на вероятната степен на отрицателно
въздействие; писмо на МОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води – Пловдив – изх.
№ ОВОС-629 от 27.08.2013 г., за влязло в сила
решение; Решение № КЗЗ-11 на Комисията за
земеделските земи от 18.06.2014 г. за промяна на
предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и
трасета за проектиране на обекти в земеделски
земи; писмо изх. № 12-804 от 22.07.2014 г. на заместник-министъра на земеделието и храните;
становище изх. № ЗЗ-НН-1049 от 25.11.2013 г. на
Министерството на културата; писмо рег. № ДС13897, екз. № 2 от 17.03.2014 г. на Министерството
на вътрешните работи, дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“; становище
рег. № 256, екз. 1 от 9.07.2014 г. на Министерството на вътрешните работи – Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“; становище рег. № 05-00-76 от 3.12.2013 г.
на Министерството на отбраната; писмо изх.
№ ВК-01-97 от 19.11.2013 г. на МОСВ – Басейнова
дирекция, за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив; съгласувателно
писмо изх. № 0094-3284 от 7.11.2013 г. на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията; писмо изх. № 12-0435 от 8.11.2013 г. на „Национална електрическа
компания“ – ЕАД; писмо изх. № БТГ 24-00-4367
от 18.11.2013 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо
изх. № 1507 от 7.11.2013 г. на „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕООД – Пловдив; съгласуване
върху графичната част на „ЕВН България“ Електроразпределение“ – ЕАД – „КЕЦ Първомай“,
от 18.11.2013 г.; становище изх. № 2502541 от
18.11.2013 г. на „Българска телекомуникацион-

на компания“ – АД; писмо изх. № NID-043 от
4.11.2013 г. на „Космо България Мобайл“ – ЕАД;
писмо изх. № 6636 от 19.11.2013 г. на „Мобилтел“ – ЕАД, и Протокол № УПНЕИПГ-01-02-27
от 18.08.2014 г. от Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при МРР за разглеждане на проекта
и Заповед № РД-02-14-794 от 22.08.2014 г. на заместник министър-председателя по икономическа
политика, министъра на регионалното развитие и
министъра на инвестиционното проектиране одобрявам подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: Път ІІІ-5802 „Тополово – Поройна
(ІІІ-667 Първомай – Дълбок извор)“, мост над
р. Чинар дере при км 19+435 и пътна варианта,
землищата на с. Дълбок извор и с. Поройна,
община Първомай, област Пловдив, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.

6344

За министър:
А. Петров

ЗАПОВЕД № РД-02-15-126
от 5 септември 2014 г.
С оглед необходимостта от оптимизиране на
работата на граничния контрол, подобряване на
стандарта на обслужване на международния и
вътрешния трафик и повишаване безопасността
и сигурността на движението на път Е-85 (І-5),
част от републиканската пътна мрежа, и допълнително изложени фактически мотиви, опи
сани в обяснителната записка към проекта, на
основание чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3,
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ, Решение № 44 от 25.01.2005 г. на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 11 от
2005 г.) за определяне на обектите в зоните на
граничните контролно-пропускателни пунктове,
включително свързаните с тяхното функциониране елементи на техническата инфраструктура
за обекти с национално значение; писма с рег.
индекс № 202/24.07.2014 г. и рег. индекс № 232 от
26.08.2014 г. на „Национален център за териториално развитие“ - ЕАД; Заповед № РД-02-15 от
23.06.2014 г. на Министерството на регионалното
развитие за разрешаване изработването на проект
за изменение на парцеларния план на граничен
преход „Маказа“ (пътен участък от път Е-85 (І-5)
Кърджали – ГП „Маказа“ – от км 384+140 до км
384+774,33) за създаване на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на ГКПП
„Маказа“; писмо изх. № 04-00-3172 от 6.12.2013 г.
на Министерството на околната среда и водите;
становище изх. № ЗЗ-НН-1091 от 16.12.2013 г. на
Министерството на културата; писмо рег. индекс № 0406-298/8.08.2014 г. Министерството на
земеделието и храните – дирекция „Поземлени
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отношения и комасация“; писмо рег. индекс
№ ИАГ-27458 от 8.08.2014 г. на Министерството на земеделието и храните – Изпълнителна
агенция по горите; становище рег. № 05-00-60
от 12.08.2014 г. на Министерството на отбраната;
писмо рег. индекс № 04-16-320 от 11.08.2014 г.
на министъра на икономиката и енергетиката;
писмо рег. № 04-0-005/8 от 11.08.2014 г. на Министерството на транспорта, информационните
т ех нолог ии и съобщени я та – Изп ъ лни т елна
агенция „Автомобилна администрация“; писмо
изх. № 20-44673 от 28.08.2014 г. на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър; Протокол
№ УПНЕИПГ-01-02-25 от 18.08.2014 г. и Протокол № УПНЕИПГ-01-02-29 от 29.08.2014 г. от
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРР за разглеждане на проекта и Заповед
№ РД-02-14-794 от 22.08.2014 г. на заместник
министър-председателя по икономическа политика, министъра на регионалното развитие
и министъра на инвестиционното проектиране
одобрявам проект за изменение на парцеларен
план на граничен преход „Маказа“ (пътен участък
от път Е-85 (І-5) Кърджали – ГП „Маказа“ – от
км 384+140 до км 384+774,33) за създаване на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на ГКПП „Маказа“ за УПИ – І
в кв. 1, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.
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За министър:
А. Петров

ЗАПОВЕД № РД-02-15-128
от 5 септември 2014 г.
С оглед необходимостта от изграждане на
дълбокоморско заустване на пречистени от
пречиствателна станция Созопол отпадъчни
води – морска част, на основание чл. 52б, ал. 4
от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република
България (ЗМПВВППРБ) във връзка с чл. 52а,
ал. 1, чл. 52б, ал. 1 и с чл. 112п ЗМПВВППРБ,
писмо с входящ № АУ14-8 от 13.02.2014 г., допълнено с писмо с вх. № АУ-14-8(7) от 28.07.2014 г. и
писмо с вх. № АУ-14-8(9) от 26.08.2014 г., всички
на Община Созопол, Заповед № РД-02-14-968 от
9.10.2013 г. на министъра на регионалното развитие за разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за обекта, задание за изработване на
ПУП – ПП, съобщаване на изработения проект
за ПУП с обявление в „Държавен вестник“, бр. 7
от 2014 г., констативен акт от 17.03.2014 г. на
Община Созопол за непостъпили възражения,
Решение № 40 от протокол № 3 от 24.11.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Созопол, за обявяване
на обекта за такъв от първостепенно общин-
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ско значение по смисъла на § 5, т. 73 ДРЗУТ,
Решение № БС-51-ПР от 5.07.2012 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) – Бургас, с което е постановено да не
се извършва ОВОС на инвестиционното предложение, писмо изх. № 08-00-2174 от 7.06.2013 г. на
министъра на околната среда и водите, съгласно
което не се изисква самостоятелна процедура по
екологична оценка, както и процедура по оценка за съвместимост, писмо изх. № 06-02-237 от
27.12.2013 г. на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
писмо рег. № 09-00-181 от 19.11.2013 г. на Министерството на отбраната, Разрешително за
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 23340003 от
31.08.2011 г. на директора на Басейнова дирекция
за управление на водите (БДУВ) в Черноморския
район, изменено с Решение № 1411 от 14.07.2014 г.
на БД У В – Черноморск и район, писмо изх.
№ 04-00-6(6) от 20.08.2014 г. на БДУВ – Черноморски район, становище изх. № 33-НН-444 от
14.08.2013 г. на Министерството на културата,
Протокол № УПНЕИПГ-01-02-04 от 18.03.2014 г.
на Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика одобрявам подробен устройствен план – парцеларен
план за подводен линеен обект на техническата
инфраструктура „Дълбокоморско заустване на
пречистени от пречиствателна станция Созопол
отпадъчни води“ – морска част, съгласно приетите и одобрени графични и текстови части на
документацията, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4, изр. второ от
ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез МРР.
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Министър:
Е. Захариева

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3342-П
от 10 септември 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1,
чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 22г, ал. 6, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно Решение
№ 3152 от 10.09.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на 100 дяла, представляващи
100 % от капитала на „Система за агропазарна
информация“ – ЕООД, София (наричано за краткост „дружеството“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
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2.1. начална тръжна цена – 200 000 лв.; цената
се оферира в левoве и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 20 000 лв.;
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 50 000 лв. или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
посочена в тръжната документация, най-късно до
изтичане на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 1000 лв. или
равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на дружеството да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга, след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време, в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационна продажба на
100 дяла, представляващи 100 % от капитала на
„Система за агропазарна информация“ – ЕООД,
София.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 490
от 24 юли 2014 г.
П р о е к т ът з а П У П н а м . Ж . к . К р а с н о
село – Стрелбище урбанистичен блок 32 цели
преструктуриране на жилищния комплес, осигуряване на пълното запазване на зелените площи,
както и обособяване на урегулирани поземлени
имоти с предназначение за озеленяване за постигане на необходимия минимум обществени
озеленени площи, поради което проектът е възложен по реда на чл. 124, ал. 2 ЗУТ и е изработен
със средства от общинския бюджет.
С писмо изх. № ТП-91-00-3 от 15.04.2004 г. е
възложено изработване на ПРЗ за м. Стрелбище – урбанистичен блок 32, район „Триадица“.
Приложено е задание за проектиране. Съобразно
изискванията на Закона за обществени поръчки
е проведена процедура за избор на изпълнител
на проекта за подробен устройствен план.
Възлагането е потвърдено със Заповед № РД09-50-1614 от 18.10.2010 г. на главния архитект на
СО, с която в изпълнение на предвижданията на
общия устройствен план на Столичната община,
програмата за преструктуриране на жилищните
комплекси и на основание чл. 124, ал. 2 ЗУТ е
допуснато изработването на план за регулация
и режими на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. Ж.к. Красно
село – Стрелбище – урбанистичен блок 32.
С писмо № ТП-91-00-3/04 от 7.08.2007 г. е изпратено обявлението за съобщаване на проекта до
директора на „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, както и до кмета на район
„Триадица“ – проектите и обявлението, като
с писмо от 15.11.2007 г. същият е уведомен да
проведе процедура по реда на чл. 22, ал. 4 ЗУТ.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 69 от 24.08.2007 г.
Със Заповед № РД-04-2-363 от 28.11.2007 г. на
кмета на район „Триадица“ е наредено провеждането на обществено обсъждане в изпълнение
на чл. 22, ал. 4 ЗУТ. Заповедта е изпратена до
всички кметове на райони в СО и до заинтересованите организации.
С протокол № ЕС-Г-38 от 25.03.2008 г., т. 8,
ОЕСУТ решава да се възложи на проектанта
заснемане на съществуващата растителност и
допълнително проучване за постигнатите показатели с проекта. Представено е заснемане
на съществуващата растителност, заверено от
дирекция „Зелена система“ при СО с писмо
№ 7000-СП-2283 от 7.01.2009 г.
С писмо № 6602-287/07 от 11.02.2008 г. на
район „Триадица“ проектът е върнат с постъпилите възражения, становищата от общественото
обсъждане и други документи от процедурата по
съобщаването.
Проектът, възраженията и становищата са
разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-19 от
17.02.2009 г., т. 36, и е взето решение след отразяване на корекциите проектът да се изпрати
в СОС за одобряване. С решение по протокол
№ ЕС-Г-72 от 7.07.2009 г., т. 24, ОЕСУТ допълва
предходното си решение, като изисква проектът в
частта на УПИ IV – „за училище“, кв. 104а (нов), и
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УПИ I – „за детска градина“, кв. 107, да се изпрати
на министъра на образованието за становище в
изпълнение на § 13, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ.
В изпълнение на решението на ОЕСУТ с
писмо № ТП-91-00-3/04 от 29.09.2009 г. проектът
е изпратен за становище на министъра на образованието. В отговор от 11.12.2009 г. министърът
на образованието изисква становища по проекта от Министерството на културата, ползвател
на училището, и дирекция „Образование“ при
Столична община. С писмо от 18.12.2009 г. е
поискано становище от Министерството на
културата и дирекция „Образование“ при CO. С
писмо № 6602-10 от 14.01.2010 г. от зам.-кмета на
СО е изразено отрицателно становище по предложението за изменение на предназначението на
УПИ за детската градина в кв. 107.
С писма № 6602-41 от 22.02.2010 г. и № 6602-41
от 13.07.2010 г. кметът на район „Триадица“ прави
предложения за корекции на проекта. Постъпили
са и допълнителни становища по проекта.
На заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-25 от 16.03.2010 г., т. 13, е взето решение да се
възложи ПТКП, проектът да се преработи, като
се съобрази с ОУП на СО и предложенията на
кмета на район „Триадица“, като се изработи
върху заверена кадастрална основа.
Внесен е коригиран проект в съответствие
с решенията на ОЕСУТ с обяснителна записка.
На 14.12.2010 г. изработените план-схеми по
чл. 108, ал. 2 ЗУТ са изпратени за съгласуване в
експлоатационните предприятия.
С писма до „Държавен вестник“ и до района
от 19.02.2011 г. са изпратени обявлението, проектът и схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ за изпълнение
на процедурите по съобщаването и общественото обсъждане. Обявлението е обнародвано в
„Държавен вестник“, бр. 10 от 1.02.2011 г. Със
Заповед № РД-09-2-132 от 21.03.2011 г. на кмета
на район „Триадица“ е наредено провеждане на
общественото обсъждане на проекта.
Проектът и постъпилите възражения и становища са върнати с писмо от 7.06.2011 г. на район
„Триадица“. Същите са разгледани на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-48 от 14.06.2011 г.,
т. 18, като е взето решение след отразяване на
корекциите по уважените възражения проектът
да се обяви по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
С р е ш е н и е п о п р о т о ко л № Е С -Г-1 5 о т
17.02.2011 г., т. 1, ОЕСУТ приема ПТКП за велотрасе по бул. Гоце Делчев, което трябва да се
отрази в ПУП.
Представен е коригиран проект за ПРЗ.
Проектът с придружаващите го схеми на
техническата инфраструктура е изпратен в район „Триадица“ за провеждане на процедури
по реда на чл. 22, ал. 4 и чл. 128, ал. 10 ЗУТ с
писмо от 28.06.2011 г., а с писмо от 23.06.2011 г.
е изпратено съобщение до „Държавен вестник“.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“,
бр. 51 от 5.07.2011 г. Със Заповед № РД-09-2-349
от 5.07.2011 г. на кмета на район „Триадица“ е
наредено провеждането на обществено обсъждане.
С писмо № 6602-200 от 20.10.2011 г. район
„Триадица“ връща проекта заедно с постъпилите
възражения, становищата от общественото обсъждане и други документи от процедурата по
съобщаването.
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В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
№ ГР-04-00-1/12 от Министерството на културата
с искане за виза по реда на чл. 133, ал. 6 и чл. 134,
ал. 6 ЗУТ за УПИ IV – „за училище“, от кв. 104.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-7
от 31.01.2012 г., т. 1, като е взето решение визата
да се издаде и отрази в ПУП.
С р е ш е н и е п о п р о т о ко л № Е С -Г-18 о т
13.03.2012 г., т. 12, ОЕСУТ изисква становище
на РИОСВ по необходимостта от екологична
оценка и съгласуване на план-схемите от експлоатиращите дружества.
Проектът и постъпилите възражения и становища са разгледани на заседания на ОЕСУТ
с протоколи № ЕС-Г-24 от 3.04.2012 г., т. 22, и
№ ЕС-Г-30 от 24.04.2012 г., т. 20, и е взето решение: да се изискат становища от Министерството
на културата, дирекция „Образование“ при СО и
ново становище от МОМН, като след отразяване
на корекциите по решенията на ОЕСУТ проектът
да се обяви по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
С писмо № ТП-92-00-114/10 от 29.05.2012 г. е
изискано становището на Министерството на
културата за промяната на УПИ IV – „за училище“, кв. 104а (нов). С писмо № 33-44-342 от
9.07.2012 г. министърът на културата изразява
становище, с което не възразява по промяната
на предназначението на УПИ.
С писмо № ТП-92-00-114/10 от 23.04.2012 г. е
поискано становище от дирекция „Образование“
при СО за промяната на предназначението на
УПИ IV – „за училище“, кв. 104а (нов).
С писмо № 94-Н-119/40 от 6.07.2012 г. на кмета
на район „Триадица“ се изразява становище за
запазване на предназначението на УПИ IV – „за
училище“, кв. 104а (нов).
С писмо № ТП-92-00-114/10 от 31.07.2012 г. е
поискано становище от министъра на образованието, младежта и науката. С писмо № 1004-87
от 11.09.2012 г. не съгласува промяната на предназначението на УПИ IV – „за училище“, кв.
104а (нов).
Внесен е коригиран проект в съответствие
с решенията на ОЕСУТ с обяснителна записка.
С писма № Т П-91- 0 0 -3 о т 1.07.2013 г. до
„Държавен вестник“ и до район „Триадица“ са
изпратени обявлението, проектът и схемите по
чл. 108, ал. 2 ЗУТ за изпълнение на процедурите
по съобщаването и общественото обсъждане.
Обявлението е публикувано в „Държавен вестник“, бр. 63 от 16.07.2013 г.
Със Заповед № РД-09-2-255 от 9.07.2013 г. на
кмета на район „Триадица“ е наредено провеждане
на общественото обсъждане на проекта. Заповедта
е изпратена до всички кметове на райони в СО
и до заинтересованите организации.
С писмо изх. № 6602-143/04 от 14.10.2013 г. на
район „Триадица“ проектът е върнат с постъпилите възражения, становищата от общественото
обсъждане и други документи от процедурата по
съобщаването.
С писмо изх. № 08-00-2868 от 5.09.2013 г. е
изпратено Решение № СO-40-ЕO от 2013 г. на
директора на РИОСВ – София, да не се извършва
екологична оценка на ПУП.
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В съответствие с изискванията на чл. 121,
ал. 2 ЗУТ план-схемите на техническата инфраструктура са съгласувани с експлоатационните
предприятия, съответно „ЧЕЗ – Разпределение
България“ – АД, „Софийска вода“ – АД, „Топлофикация – София“ – ЕАД, както и на отдел
„БДПР“ („Инженерни мрежи“) при дирекция
„Териториално планиране“ към НАГ.
Проектът, възраженията и становищата са
разгледани от ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-79 от 22.10.2013 г., т. 10, проектът е
приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като след
корекции по уважените възражения и служебните предложения същият да се изпрати в СОС
на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ. С решение по
протокол № ЕС-Г-2 от 14.01.2014 г., т. 13, ОЕСУТ
коригира решението си по протокол № ЕС-Г-79
от 22.10.2013 г., т. 10, като изключва кв. 7е от
обхвата за одобряване на план за регулация и
режим за застрояване за преструктуриране на
ж.к. Красно село – Стрелбище – урбанистичен
бл. 32, район „Триадица“.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Проектът за ж.к. Красно село – Стрелбище –
урбанистичен бл. 32, е изработен като план за
регулация и режим на застрояване за преструктуриране на съществуващия жилищен комплекс
при спазване условията на чл. 22, ал. 4 – 7 ЗУТ
и като изменение на действащите планове в условията на чл. 134 и сл. ЗУТ.
За обезпечаване на достъпността и четимостта
на проекта с оглед на териториалния му обхват
същият е изработен с цветовете на плановете – първа регулация.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със Заповед № РД-501335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработени са проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях. Същите са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128,
ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за възражения, предложения и искания в едномесечен срок.
С решение на ОЕСУТ проектът е връщан за
преработка съгласно чл. 128, ал. 9 ЗУТ, поради
което процедурата по обявяване е повторена
съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
трите обявявания на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 128,
ал. 5 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
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ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене, запазване и доразвиване на комплексния
характер на територията, балансирана зелена
система и съхраняване на съществуващата такава, съхраняване на реализираните междублокови
пространства и при осигурена защита на частния
интерес върху възстановените имоти в случаите, когато същият не влиза в противоречие със
защитавания обществен такъв.
В границите на устройствени зони „Смф“,
„Жс“ и „Жг“, където са налице влезли в сила
ПУП, целта е максимално запазване на начина
и характера на застрояване, като урегулирането
е съобразено с имотните граници на имотите.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
балансът на територията за зона „Жк“ по чл. 22,
ал. 5 ЗУТ, устройствените параметри, постигнати
с изработения план за целия проект, спазване
изискването по чл. 21, ал. 4 от Наредба № 7 от
2003 г. за ПНУОВ – ТУЗ в частта на зона „Жк“
за %-та обществени озеленени площи, както и
спазване изискването по чл. 48, ал. 2, т. 1, буква
„и“ от Наредба № 8 от 2001 г. за ОСУСП.
ПРЗ е приет с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-79
от 22.10.2013 г., т. 10.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо високоетажно
застрояване“ (Жг), „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ (Жк), „Жилищна
зона с преобладаващо средноетажно застрояване“
(Жс), „Зона за общественообслужващи дейности“
(Оо), „Смесена многофункционална зона“ (Смф) и
„Терени за локални градини и озеленяване“ (Тго),
в които съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, т. 1, 2, 3, 15, 12 и 34 е допустимо УПИ
в обхвата да са с конкретното предназначение,
предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху застроителната
част, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
За нормативи за плътност на застрояване в
терените за детски заведения – УПИ IV в кв. 62а,
УПИ II в кв. 76, УПИ III в кв. 104 и УПИ I в
кв. 107, се приемат изискуемите по чл. 6, ал. 1 от
Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания
към детските градини, съответно: плътност на
застрояване – не повече от 30 % и не по-малко от
50 % озеленени площи. Същите не противоречат
на показателите за зони „Оо“ по ОУП на СО, в
които попадат УПИ.
В обхвата на проекта има имоти, попадащи в
устройствена зона „Терени за локални градини и
озеленяване“ (Тго), като за същите са предвидени
УПИ за озеленяване в режим на Тго, тъй като не
може да се предвиди застрояване по правилата
на чл. 22, ал. 6 ЗУТ – ПИ 1102 в УПИ VI, кв.
104в и ПИ 633 и 634 в УПИ I, кв. 78.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
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П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действащ кадастрален план, с което е спазено
изискването на § 6, ал. 7 ПРЗУТ.
Част от имотите в обхвата на разработката
попадат в жилищна територия с комплексно застрояване по смисъла на чл. 16 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
урегулирани поземлени имоти за съществуващи
и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони в съществуващия жилищен комплекс, какъвто е ж.к. Красно
село – Стрелбище – урб. бл. 32, следва да се
предвидят обществени озеленени територии, които
са най-малко 15 % от общата територия на жилищния комплекс. Съгласно т. 2 по приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи са с режим
на „Тго“. В случая предвиденият процент зелени
площи за широко обществено ползване с режим
на „Тго“ е 20,28 % в зона „Жк“ и 11,23 % – за
цялата територия. Законът не забранява на административния орган при одобряване на подробния устройствен план да предвиди и по-високи
показатели от минимално изискуемите, като в
това отношение той действа при условията на
оперативна самостоятелност и прави преценката
си по целесъобразност. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по
своя характер мероприятие. Тяхното предназначение е да обслужват основното мероприятие
и те са елемент от благоустрояването на целия
жилищен комплекс.
УПИ, предназначени „за озеленяване с режим на Тго“, стават част от зелената система на
СО и попадащите в тях имоти на физически и
юридически лица подлежат на отчуждаване по
реда на ЗОС.
В ж.к. Красно село – Стрелбище – урб. бл. 32,
съществува училище в УПИ IV – „за училище“,
кв. 104а. Площта на УПИ е съобразена с изискването на приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
за училища. Имот с пл. № 870 е в непосредствена
близост до съществуващото училище и същевременно попада в УПИ за училище по действащия
ПУП. Промяна на предназначението на имотите
със самостоятелно урегулиране и предвиждане на
застрояване в него е недопустима в настоящото
производство предвид обстоятелството, че не са
изтекли сроковете по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗУЗСО и
не е спазено изискването на чл. 134, ал. 7 ЗУТ.
Площта на УПИ I – „за детска градина“, в кв.
107 е съобразена с изискването на чл. 6, ал. 1 от
Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания
към детските градини. Имоти 6 и 2 попадат в
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терена на детската градина и по предходния ПУП.
Не са налице условията на чл. 134, ал. 7 ЗУТ за
изменение на плана.
С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „за комплексно жилищно строителство“
на съществуващите жилищни сгради, застроени
с характер на комплексно застрояване.
Прилежащите площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, като е отчитано
съществуващото положение на сградите, терена
и съществуващата висока дървесна растителност.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост,
се обособяват самостоятелни УПИ, като същите
се съобразяват максимално с имотните граници
по кадастралния план и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за
съответната устройствена зона и при съобразяване
с направения анализ на нуждите на живущите в
комплекса от обществено обслужване; предвидено
е и жилищно строителство.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – за улици, наземно паркиране, „за детска площадка“, „за озеленяване“, „за
детски заведения“, „за училище“, като по този
начин планът е по-икономично осъществим и се
решават констатираните от направения анализ
на територията проблеми.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попадат повече от
един имот, въпреки липсата на сключени договори по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ.
За образуване на тези УПИ не е доказано
съгласие на собствениците на тези имоти и не са
представени договори по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ,
съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, поради което
не е налице един от елементите на фактическия
състав, който да докаже правното основание за
одобряване на ПР за тези УПИ.
Предвид горното планът за регулация за тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване
изискването на чл. 15, ал. 3 или 5, съответно на
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, а именно по отношение
на: УПИ III-541, 542 от кв. 60а, УПИ III-801, общ.,
и УПИ II-808, общ. – „за жилищно строителство
и ОО“ от кв. 75а, УПИ VI-464, 465 от кв. 82, УПИ
V-1129, общ. от кв. 93, УПИ II-655, 656, 657 от кв.
93б, УПИ V-941, 942 от кв. 104в.
УПИ са сигнирани върху графичната част на
ПР със сив цвят.
Липсата на правна възможност за одобряване
на плана за регулация за горните УПИ прави
невъзможно на този етап от производството одобряване и на плана за застрояване. В ПЗ УПИ
са щриховани.
По отношение на тази част от ПРЗ производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на договори
по чл. 15, ал. 3 или 5, съответно чл. 17, ал. 3
или 5 ЗУТ.
От ПР не се изключват тези УПИ в съсобственост, в които има съществуващо застрояване,
реализирано по разрешение за строеж и/или което
е въведено в експлоатация.
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По решение на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-2 от 14.01.2014 г., т. 13, е направено служебно
предложение, с което изключва от обхвата за
одобряване на план за регулация и режим за
застрояване за преструктуриране на ж.к. „Красно
село – Стрелбище – урб. бл. 32“, район „Триадица“, кв. 7е предвид наличието на висящо административно производство за същия.
Наличието на висящо производство със същия
предмет прави недопустимо одобряването на
тази част от ПР в това административно производство, поради което и на основание чл. 27,
ал. 2, т. 2 АПК кв. 7е се изключва от обхвата на
одобряване на ПР.
От плана за регулация и застрояване се изключват имотите, за които са одобрени проекти
за ПУП при условията на чл. 133 ЗУТ.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
В кварталите, попадащи в устройствени зони
„Смф“, „Жг“ и „Жс“, ИПР се изразява в привеждане в съответствие на регулационните с имотните
граници предвид неприложената регулация по
предходен план и по-икономично осъществяване
предвижданията на същия.
Планът за регулация и застрояване, по който
е построен жилищният комплекс, е одобрен със
Заповед № 234 от 30.04.1975 г., като устройствени
зони не са предвидени. Впоследствие са одобрени и други ПУП за територията. С приемане на
ОУП на СО и неговото изменение с Решение
№ 960 от 16.12.2009 г. на Министерския съвет са
създадени устройствени зони „Смф“, „Жг“, „Жс“,
„Жк“, „Оо“, „Тго“, в които попадат имотите. Приемането на общ устройствен план е промяна в
устройствените условия, при които е бил съставен
действащият ПУП.
Предвид горното е на лице основание за
изменение на плана за регулация по чл. 134,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – приемане
на ОУП на СО.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват се
и законно изградените общественообслужващи
сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функция съобразно нуждите от такова застрояване
в комплекса съобразно направения анализ на
територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показателите на плана, по който е създаден комплексът,
нито параметрите на застрояване за устройствена
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зона „Жк“ при спазване и на показателите за отделните квартали, с което е спазено изискването
на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Заст рояването се одобрява при спазване
изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както
и изискванията за разстояния до границите на
УПИ по чл. 31, ал. 1, 2, 4 и 5 ЗУТ, на чл. 35 ЗУТ
по отношение на застрояването с нежилищни
сгради и изискванията за разстояния през улица
по чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
По отношение на новопредвиденото застрояване в зони „Смф“, „Жг“ и „Жс“ същото се одобрява при спазване изискванията за разстояния
по чл. 31, ал. 1, 2, 4 и 5 чл. 32 и 35 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с работен устройствен план, когато
изработването му е задължително, с виза за проектиране по чл. 140, ал. 3 – 5 ЗУТ или с инвестиционния проект в съответствие с действащия
ПУП, съгласно чл. 114 ЗУТ.
Изработени са сборна план-схема за водоснабдяване и канализация, за електрификация и
топлоснабдяване, с които са определени видът и
техническите размери на мрежите и съоръженията, с което е спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Изпълнени са предписанията за съгласуване на проекта и план-схемите със „Софийска
вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
„Топлофикация София“ – ЕАД, както и изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125, ал. 6 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията
на София.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124
ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 4 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ,
т. 1, 2, 3, 12, 15 и 33 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1, чл. 22, чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32, 33, 35,
79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7 от
2003 г. за правилата и нормативите за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони (ПНУОВТУЗ), приложение № 1 към чл. 21
и приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7
от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-38 от 25.03.2008 г., т. 8, № ЕС-Г-19 от
17.02.2009 г., т. 36, № ЕС-Г-72 от 7.07.2009 г.,
т. 24, № ЕС-Г-25 от 16.03.2010 г., т. 13, № ЕС-Г-48
от 14.06.2011 г., т. 18, № ЕС-Г-15 от 17.02.2011 г.,
т. 1, № ЕС-Г-7 от 31.01.2012 г., т. 1, № ЕС-Г-18
от 13.03.2012 г., т. 12, № ЕС-Г-24 от 3.04.2012 г.,
т. 22, № ЕС-Г-30 от 24.04.2012 г., т. 20, № ЕС-Г-79
от 22.10.2013 г., т. 10, и № ЕС-Г-2 от 14.01.2014 г.,
т. 23, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. Ж.к. „Красно село – Стрелбище урб. бл. 32“
при граници: бул. България, бул. Петко Ю. То-
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доров и бул. Гоце Делчeв, по сините и червените
линии, цифри и текст с корекциите в зелен и
кафяв цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за м.
Ж.к. „Красно село – Стрелбище урб. бл. 32“ при
граници: бул. България, бул. Петко Ю. Тодоров и
бул. Гоце Делчев, с корекциите в зелен цвят без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
за м. Ж.к. „Красно село – Стрелбище урб. бл. 32“
при граници: бул. България, бул. Петко Ю. Тодоров и бул. Гоце Делчев.
4. Планът за регулация и застрояване за
ж.к. „Красно село – Стрелбище урб. бл. 32“ при
граници: бул. България, бул. Петко Ю. Тодоров
и бул. Гоце Делчев, не се одобрява за урегулираните поземлени имоти, за които е необходимо
представяне на договори по чл. 15, ал. 3 или 5
или по чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, сигнирани в сив
цвят в плана за регулация и щриховани в плана
за застрояване, както следва:
– кв. 60а, УПИ III-541, 542;
– кв. 75а, УПИ III-801, общ.; УПИ II-808,
общ. – „за жилищно строителство и ОО“;
– кв. 82, УПИ VI-464, 465;
– кв. 93, УПИ V-1129, общ.;
– кв. 93б, УПИ II-655, 656, 657;
– кв. 104в, УПИ V-941, 942, като производството в тези части продължава да бъде висящо.
5. Планът за регулация и застрояване за ж.к.
„Красно село – Стрелбище урб. бл. 32“ при граници: бул. България, бул. Петко Ю. Тодоров и
бул. Гоце Делчев, не се одобрява по решения на
ОЕСУТ за:
– кв. 7е;
– УПИ II-808, общ. в кв. 75а;
– УПИ V-1129, общ. в кв. 93;
– УПИ IV-940 и V-941, 942 в кв. 104в;
– УПИ VII-11, 12 и VIII-10 в кв. 107, които
урегулирани поземлени имоти са щриховани в
плана за застрояване и са сигнирани в жълт цвят
в плана за регулация.
6. Планът за регулация и застрояване за ж.к.
„Красно село – Стрелбище урб. бл. 32“ при граници: бул. България, бул. Петко Ю. Тодоров и
бул. Гоце Делчев, не се одобрява за урегулираните
поземлени имоти, за които са одобрени проекти
за ПУП или са в процедура при условията на
чл. 133 ЗУТ, както следва: УПИ I-493, 498, 499
в кв. 62, щриховани в плана за застрояване и
сигнирани в розов цвят в плана за регулация.
7. За УПИ III-271, кв. 113б, да отпадне предвиденото застрояване за обществено обслужване
и да бъде отреден „за озеленяване“.
8. В УПИ III – „за детска занималня и озеленяване“, кв. 104в, да отпадне съществуващата
двуетажна къща на ъгъла на ул. Йордан Йовков
и ул. Мидия и да бъде отреден „за озеленяване“.
Производството по одобряване на плана за
регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти, посочени в т. 3 от решението, се
продължава след провеждане на процедурите по
чл. 15, ал. 3 или 5, съответно по чл. 17, ал. 3 или
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5 ЗУТ, по отношение на засегнатите имоти, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от това решение.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Триадица“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

6340

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1400
от 5 септември 2014 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 № 273 от 28.04.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 20.10.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ I, кв. 18, м. Обеля, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“, ведно със сграда Битов комбинат в София,
кв. Обеля, ул. 3-та, обособена част от капитала
на общинско дружество „Лозана“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 147 000 лв. (С
20 % ДДС се облагат 46,90 % от достигнатата
на търга цена.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.10.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6363

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1401
от 5 септември 2014 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 № 249 от 28.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 30.10.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ V-543, кв. 49В, м. Зона В-17,
София, бул. Ген. Н. Столетов, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 139 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.10.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
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 СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1402
от 5 септември 2014 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 № 249 от
28.04.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 29.10.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
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продажбата на УПИ V-535, кв. 49Б, м. Зона В-17,
София, ул. Зайчар, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 123 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.10.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
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 СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6365

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1403
от 5 септември 2014 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 № 426 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 29.10.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4358.228.12.1), ж.к. Люлин 9, до бл. 907, София, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 50 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.10.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6366

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1404
от 5 септември 2014 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 № 66 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 30.10.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.1505.2479.1.2), София, ж.к. Дружба – 2 част,
до бл. 518, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 380 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.10.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
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 СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6367

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1405
от 5 септември 2014 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 № 329 от 27.06.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

ВЕСТНИК
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1. На 28.10.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на помещение (самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4082.405.16.32),
София, ж.к. Младост – 1 част, бл. 1Ж, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 89 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.10.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
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 СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6368

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1406
от 5 септември 2014 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 № 69 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 3.11.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с пл. № 30 (бивш
ПИ с пл. № 18), кв. 227, София, бул. Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. Царибродска), обособена
част от „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията
на район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 720 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 72 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.10.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
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РЕШЕНИЕ № 286
от 14 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗПСК Общинският съвет – с.
Ковачевци, реши:
Допълва списъка на обектите за приватизация
за 2014 г., както следва:
Сграда-навес със застроена площ 544 кв.
м, намиращ се в парцел 4, масив 1, стопански
двор – с. Егълница, община Ковачевци.

РЕШЕНИЕ № 288
от 14 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4
и 5 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 във
връзка с чл. 32, ал. 3 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3,
ал. 1, т. 1 и чл. 5 НТК Общинският съвет – с.
Ковачевци, реши:
1. Определя за приватизация следните обекти
в стопански двор – с. Егълница, община Ковачевци, област Перник:
а) склад № 1 със ЗП 237,5 кв. м, построен в
ПИ № 12, масив 1;
б) склад № 2 със ЗП 539 кв. м, построен в
ПИ № 13, масив 1,
и определя метод за извършване на приватизация на всеки от обектите по букви „а“ и
„б“ – публичен търг с явно наддаване.
2. Определя начална тръжна цена на обектите,
както следва:
а) по т. 1, буква „а“ – 8738 лв.;
б) по т. 1, буква „б“ – 13 460 лв.
3. Стъпка на наддаване – 10 на сто от началните тръжни цени по т. 2, букви „а“ и „б“.
4. Размер на депозита – 50 на сто от началните
тръжни цени по т. 2, букви „а“ и „б“. Краен срок
за внасяне на депозита – до 16-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Депозитът може да бъде преведен по
сметка: „ИА Банк“ – АД, клон Радомир, IBAN
сметка BG28IABG74783300575900, BIC код на банката IABGBGSF, или внесен в касата на Община
Ковачевци.
5. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичния търг с тайно наддаване за всеки от обектите по т. 1, букви „а“ и „б“,
поотделно. Същата се закупува от деловодството
на Община Ковачевци всеки работен ден от 9 до
16,30 ч. в посочения по-долу срок. Цена на един
комплект тръжна документация – 100 лв. без
ДДС, преведени по сметка: „ИА Банк“ – АД, клон
Радомир, IBAN сметка BG57IABG74788400576000,
BIC код на банката IABGBGSF, код за вид плащане 447000, или внесени в касата на Община
Ковачевци. Срок за закупуване на тръжната
документация – до 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
6. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 16-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
7. Срок за извършване на огледи на обекта на
търга – до 16-ия ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“ всеки работен
ден от 9 до 16,30 ч.
8. Място на провеждане на търга – Община
Ковачевци, с. Ковачевци, област Перник, ет. 2,
заседателна зала № 2. Ден на провеждане на
търга – 17-ият ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“. Начален час на
провеждане на търга: а) за обекта по т. 1, буква
„а“ – 10 ч.; б) за обекта по т. 1, буква „б“ – 11 ч.
9. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга за обектите по
т. 1, букви „а“ и „б“ – няма поставени такива
изисквания.

Председател:
В. Тодоров

Председател:
В. Тодоров

на тръжната документация в размер 600 лв. (с вкл.
ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, 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 СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6369

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА С. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,
ОБЛАСТ МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 423
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1, протокол на Общинския експертен съвет по устройство
на територията № 3 от 20.06.2014 г. Общинският
съвет – с. Георги Дамяново, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: План за
застрояване, с който се променя предназначението
на имот от Държавен горски фонд – ПИ 205014,
местност Гарището, землище с. Говежда, ЕКАТТЕ
15299, община Георги Дамяново, област Монтана,
за изграждане на транспортна инфраструктура
и укрепващи съоръжения в следния обхват: ПИ
205014, местност Гарището, землище с. Говежда,
ЕКАТТЕ 15299, община Георги Дамяново, област
Монтана.
ПУП – ПЗ се одобрява по червените, зелените,
сивите, банановите и черните линии, цифри и
надписи и е неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

6193

Председател:
Б. Пенкова-Цветанова

ОБЩИНА С. КОВАЧЕВЦИ,
ОБЛАСТ ПЕРНИК

6351

6352
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37. – Министърът на регионалното развитие
обявява, че на основание § 52, ал. 5 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 66 от 2013 г.), чл. 148, ал. 3 (в редакцията му преди изменение и допълнение на
ЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и ал. 4 във връзка с
чл. 145, ал. 2 (в редакцията му преди изменение
и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и
чл. 143, ал. 1, чл. 144, ал. 1 – 3 ЗУТ при условията на чл. 60, ал. 1 АПК е издал на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Разрешение за строеж
№ РС-60 от 5.09.2014 г. за обект: Реконструкция
и елек т рификаци я на железопътната лини я
„Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.2: Реконструкция и електрификация на железопътната
отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000
в междугарието Симеоновград – Харманли до
км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите
Харманли и Свиленград и всички гари и спирки
между тях, с приблизителна дължина на железния
път 34 км и рехабилитация и електрификация
на железопътната линия Свиленград – граница
с Република Гърция с приблизителна дължина
4 км. Участък: Харманли от км 266+000 до км
271+000, намиращ се на територията на община
Харманли, област Хасково. Предварителното
изпълнение може да се обжалва пред Административния съд – Хасково, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 132,
ал. 1 и 2 АПК разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Хасково, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие.
6347
49. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурс за асистент в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономика на труда), със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ „Тодор Каблешков“,
кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел. 9709-209.
6191
30. – Община Бобошево на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) по чл. 110,
ал. 1, т. 2 ЗУТ – план за регулация (ПР) в обхват: у регулирани поземлени имоти (У ПИ),
представляващи парцели № I 234, кв. 26, УПИ
№ I 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 234, 256,
кв. 17, и улицата между двата квартала – осови
точки 49 – 77 – 76, по регулационния план на
с. Доброво, гр. Бобошево, община Бобошево,
област Кюстендил. Целта на проекта е промяна
на дворищна и улична регулация на описаните
по-горе имоти и улици. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок 1 месец след обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта в Община
Бобошево и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
6197
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9. – Община гр. Брезово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасе за нов подземен кабел
20 kV от ВКП на стълб № 35 до нов БКТП в ПИ
№ 000828 по КВС на гр. Брезово, община Брезово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Общинската
администрация – гр. Брезово, в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6194
44. – Областният управител на област Видин
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е
издадено Разрешение за строеж първа категория
№ 002 от 10.09.2014 г. за обект: „Реконструкция на
външен водопровод за с. Раковица от РШ „Толовица“ до НР „Раковица“, преминаващ през землищата
на община Белоградчик и община Макреш“ и са
одобрени съгласувани инвестиционни проекти на
10.09.2014 г. от областния управител на област
Видин. Разрешението за строеж е издадено на
Община Макреш и подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
6198
90. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за
проучване проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за канализационно отклонение от съществуващ канализационен
колектор през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.5.2 и 48489.2.432 – публична
общинска собственост; ПИ с идентификатори
48489.2.629 и 48489.2.455 за захранване на ПИ с
идентификатор 48489.2.544, местност Сланището
по кадастралната карта на гр. Монтана. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 312,
ет. 3 на Община Монтана и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
6343
43. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП
(парцеларен план), за ел. захранване с ЕК 1 kV на
„Фотоволтаична ел. централа“ в ПИ № 66425.32.275
по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните страни могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
6195
17. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация на кв. 13 и кв. 14, с. Широка поляна,
община Хасково. Проектира се нова задънена
улица с точки о.т. 82 – о.т. 83 – о.т. 84 с ширина
8 м. Проектира се нова задънена улица с точки
о.т. 6 – о.т. 85 – о.т. 86 – о.т. 87 – о.т. 88 с ширина
8 м. В кв. 13, с. Широка поляна, се заличават
УПИ V-47 и УПИ ХVI. Променят се вътрешните
регулационни линии на УПИ I-50, УПИ II-49,
УПИ III-48, УПИ IV-47, като се поставят в съответствие с имотните граници съответно на
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имоти с пл. № 50, пл. № 49, пл. № 48 и пл. № 47.
За имот пл. № 46 се образува нов урегулиран
поземлен имот – УПИ ХVII-46, като вътрешните
регулационни линии съответстват на имотните
му граници. За имот пл. № 45 се образува нов
урегулиран поземлен имот – УПИ ХVIII-45, като
вътрешните регулационни линии съответстват
на имотните му граници. Вследствие описаните
проектни работи се променят северните вътрешни
регулационни линии на УПИ VI и УПИ ХV, кв.
13, с. Широка поляна, община Хасково. В кв. 14,
с. Широка поляна, се заличават УПИ I-48, УПИ
II-47, УПИ III-46, УПИ IV-45, УПИ V-45 и УПИ
VI – „За читалище, съвет, поща, селкооп, здравен
дом, канцелария на ТКЗС“. Променят се вътрешните регулационни линии на УПИ VII – „За училище“, и УПИ VIII – „За детска градина и ясли“,
и конкретното им предназначение се изменя в „За
обществено обслужване“. Образуват се два нови
урегулирани поземлени имота – УПИ IХ и УПИ
Х, с конкретно предназначение „За обществено
обслужване“. Изменението на плана за регулация
е нанесено с кафяви и зелени линии, щрихи и
надписи в проекта. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил
Минчев 3, ет. 1, стая № 13, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни
дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6359
18. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация на кв. 418, гр. Хасково. Проектира
се улица с осови точки о.т. 2956 до нова о.т. 3385,
която е продължение на ул. Братя Миладинови до
кръстовището с ул. Цар Освободител. Вследствие
проектирането на улична регулация се оформя
нов кв. 794 между улици с осови точки 19, 3385,
2956, 20. В новообразувания квартал се запазва
УПИ I, без да се променят границите му. Изменя
се отреждането му от „За жилищно строителство,
магазини и поликлиника“ в „За жилищно строителство и обществено обслужване“. В кв. 418 се
оформят следните нови урегулирани поземлени
имоти: УПИ VIII – За жилищно строителство и
обществено обслужване; УПИ IХ – За жилищно
строителство; УПИ Х – За обществено обслужване и гаражи. Вследствие на горните изменения
се променят очертанията и площите на УПИ II,
УПИ III и УПИ V, кв. 418 – гр. Хасково, като
вътрешните регулационни линии съвпадат с имотните граници на съответните имоти. Изменението на плана за регулация е показано с кафяви
и зелени линии, щрихи и надписи в графичната
част на проекта. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил
Минчев 3, ет. 1, стая № 18, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни
дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
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да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6360
2. – Община с. Сатовча, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план на проектно
трасе на електропровод и водопровод до имот
№ 048007, местност Разпът, землище на с. Плетена,
през имот № 053001 с начин на трайно ползване – полски пътища, и имот № 048019 с начин
на трайно ползване – пасище, мера – публична
общинска собственост. Проектът е изложен за
разглеждане в сградата на администрацията на
Община Сатовча, стая 7. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
6196

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
на Върховната административна прокуратура,
София, бул. Александър Стамболийски 18, срещу
§ 2 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения,
издадена от Висшия адвокатски съвет (обн., ДВ,
бр. 64 от 2004 г.; изм., бр. 2 от 2009 г., бр. 43 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.), по описа
на Върховния административен съд. Делото е
насрочено за 19.11.2014 г. в 14 ч.
6403
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Росен
Атанасов Диев с адрес за кореспонденция Бургас,
ул. Св. Климент Охридски 1, ет. 2, на Наредбата за
условията и реда за платено и безплатно паркиране
на моторни превозни средства на територията на
община Бургас, определена като зона, приета с
решение на Общинския съвет – гр. Бургас, по т. 2
от протокол № 27 от 24.09.2013 г. По оспорването
е образувано адм.д. № 1743/2014 г. по описа на Административния съд – Бургас, и заинтересованите
лица, за които оспореният акт е благоприятен,
могат да се конституират като ответници по делото. Делото е насрочено за 20.11.2014 г. от 11,20 ч.
6386
Кърджалийският районен съд на основание
чл. 48, ал. 1 ГПК призовава Мюрфет Йълмаз,
гражданин на Република Турция, да се яви в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник” на настоящото съобщение за получаване
на препис от искова молба и приложенията към
нея по гр. д. № 487/2014 г. по описа на Кърджалийския районен съд като ответник по предявения
от Мехмед Йозел, Нефиде Алтънел и Мусаффет
Танйери иск с правно основание чл. 341 ГПК.
Ответникът да посочи съдебен адрес в страната,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6385
Разградският районен съд призовава Ахмед
Мохамед Ибрахим Айат, с неизвестен адрес,
роден на 16.01.1962 г. в Египет, да се яви в съда
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на 4.11.2014 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 1364/2014 г., заведено от Шенгюл Селиманова
Календерова, по чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6199
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-20 състав, призовава кредиторите на
„София Риал Естейтс Мениджмънт“ – ООД,
ЕИК 114562534, за разглеждане в открито съдебно заседание на т.д. № 5743/2014 г. за отмяна на
решенията на първото събрание на кредиторите,
насрочено на 10.10.2014 г. от 11 ч. в Съдебната
палата, София, бул. Витоша 2.
6192

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
89. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт за прогресивно образование“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
отправя покана към членовете на Института за
прогресивно образование за участие в общо събрание на сдружението, което ще се проведе на
1.11.2014 г. в 11 ч. в офиса на сдружението: София,
бул. Драган Цанков 12 – 16, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността; 2. приемане
на нов управителен съвет; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали на събранието са на разположение на
членовете на сдружението в неговия офис.
6349
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска асоциация по превенция и контрол
на нозокомиалните инфекции „БУЛ НОЗО“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 20.11.2014 г. в
17 ч. в София, ул. Димитър Моллов 1, УМБАЛ
„Света Анна“ – София, в конферентния център на
болницата, при следния дневен ред: 1. приемане
на промени в устава на сдружението; 2. организационни въпроси; 3. разни. Материалите са на
разположение в седалището на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6376
1. – Управителният съвет на СНЦ „Синдикат
на работещите в „Габинвест“ – ЕООД, Габрово“,
Габрово, на основание чл. 26, ал. 1 и 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на синдиката
на 3.11.2014 г. в 17 ч. в Габрово, ул. Баланска 6, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и вземане на
решение за прекратяване на дейността на синдиката и откриване на производство по ликвидация;
2. приемане на ликвидационен отчет и баланс
на синдиката; 3. назначаване на ликвидатор на
синдиката; 4. определяне на срок на ликвидацията. Поканват се всички членове лично или чрез
упълномощени представители да присъстват на
общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред в 18 ч.
6404
1. – Управителният съвет на Спортен клуб по
стрелба с лък „Раптор Арчери“, Казанлък, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
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на 16.11.2014 г. в 18 ч. на адрес: ул. Иван Милев 4
(адреса на клуба), при следния дневен ред: 1.
финансов отчет за 2013 г.; 2. отчет на спортната
дейност на клуба през 2013 г.; 3. избор на нови
членове; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
6200
1. – Управителният съвет на „Стрелкови клуб
Стрелец – 1893“, Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
21.11.2014 г. в 18 ч. в Пазарджик, ул. Виделина 8,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на „Стрелкови клуб Стрелец – 1893“,
Пазарджик, за изминалия период; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе колкото и членове да се явят.
6201
1. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ПМГ „Христо Смирненски“,
Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 37 от устава на училищното настоятелство
свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на училищното настоятелство на 29.10.2014 г.
в 18,30 ч. в учителската стая на ПМГ „Христо
Смирненски“ при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на общото събрание от
училищното настоятелство; 2. приемане на нови
членове; 3. избор на нов управителен съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 35 от устава на настоятелството заседанието
ще се проведе същия ден един час по-късно, при
същия дневен ред, като повторното събрание се
счита за законно колкото и членове да се явят.
6422
1. – Изпълнителният съвет на ПП „Кауза
България“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и решение, взето с протокол № 21 от 1.09.2014 г.,
свиква национално съвещание на партията на
9.11.2014 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Шести септември 268, хотел „Кендрос“ – заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. изменение на Устава на ПП
„Кауза България“ в частта относно свикване на
национално съвещание; 2. приемане на програмни
документи и вземане на принципни решения за
политиката на партията; 3. приемане на отчетите
за дейността на изпълнителния съвет за 2012 и
2013 г.; 4. приемане на отчетите за дейността на
контролния съвет за 2012 и 2013 г.; 5. приемане
на годишен финансов отчет и годишен доклад
за дейността за 2012 г.; 6. приемане на годишен
финансов отчет и годишен доклад за дейността за
2013 г.; 7. приемане на проектобюджет за 2015 г.;
8. приемане на програма за дейността на партията
за 2015 г.; 9. дискусия по проблеми на партията. В
случай че в предвидения ден и час липсва предвиденият в устава на „Кауза България“ кворум за
редовно провеждане на национално съвещание,
то заседанието ще бъде отложено с 1 час и се
провежда, като се счита законно независимо от
присъстващите на него делегати.
6421
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Университетски синдикат“ при
РУ „Ангел Кънчев“, Русе, на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на сдружението свиква
отчетна конференция на делегатски принцип с
норма на представителство 1:7 на 6.11.2014 г. в
16 ч. в зала 2Г.204 (Сименс) на университета при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на синдиката за 2013 г. и 2014 г.; 2. програма
за дейността на синдиката за 2015 г. и 2016 г.; 3.
отчет на ФКК за 2013 г. и 2014 г.; 4. приемане на
бюджета на синдиката за 2015 г. и 2016 г.; 5. избор
на ръководни органи на сдружението; 6. избор
на делегати на конгреса на ВОН – КНСБ. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
конференцията ще се проведе същия ден в 17 ч.,
при същия дневен ред в зала 2Г.204 (Сименс) на
университета.
6372
10. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб „Сини камъни – 2008“ по скокове
на батут“, Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.12.2014 г. в 17 ч. в
Сливен, спортна зала „Младост“, при следния
дневен ред: 1. избор на нов председател на УС на
клуба; 2. избор на нов УС на клуба; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
6362
3. – Съветът на настоятелите на училищно настоятелство при ОУ „Христо Ботев“ – с.
Крумово, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на сдружението
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свиква редовно общо събрание на 20.11.2014 г.
в 18 ч. в училището при следния дневен ред: 1.
разглеждане и приемане на отчет за дейността
на съвета на настоятелите на училищното настоятелство при ОУ „Христо Ботев“ за периода
на четиригодишния му мандат на управление
на сдружението; 2. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на настоятелите; 3.
съгласно чл. 23, т. 1 от устава на училищното
настоятелство се правят промени в чл. 33, ал. 3
за промяна числеността в съвета на настоятелите от 7 на 5 членове и в чл. 24, ал. 5 относно
начина и мястото на обявяване на поканата за
общо събрание до членовете на училищното настоятелство; 4. освобождаване на стари членове
и приемане на нови членове на сдружението; 5.
освобождаване на досегашните членове на съвета
на настоятелите на училищното настоятелство
при ОУ „Христо Ботев“; 6. избор на нов съвет
на настоятелите и председател.
6387
Георги Николов Георгиев – ликвидатор на
сдружение „Българска жилищна асоциация“, Шумен, в ликвидация по ф.д. № 14/1995 г. по описа
на ШОС, със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Спартак 26, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си.
6405

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „ Б ъ л г ар с к и п о щ и “ – А Д , г р. С о фи я 170 0 , ул . А к а д . С т. М л а д е н о в 1, б л . 31, т е л .:
02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082, факс: 02
9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
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
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