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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326
ОТ 16 ОКТОМВРИ 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
издаване на лицензии за осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повишена
опасност и за реда за водене на регистър на
съоръженията, приета с Постановление № 187
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 79 от 2000 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 17

от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 от
2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 73
от 2010 г., бр. 18, 78 и 99 от 2011 г., бр. 103 от
2012 г. и бр. 50 от 2014 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3а:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „лица, изпълняващи функции на“ се заменят с „не помалко от три лица, изпълняващи съответно
функциите на“;
бб) точка 1 се изменя така:
„1. инспектор по технически надзор;“
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Минималният брой на инспекторите
по ал. 1, т. 1 за лицата и структурнообособените части на предприятия или организации,
които кандидатстват за получаване на лицензии за осъществяване на технически надзор
на СПО, е по един инспектор за всеки вид
СПО. Изключение се допуска, ако някой от
инспекторите притежава образование и/или
професионален опит по чл. 4 за повече от
един вид СПО. Лицето по ал. 1, т. 3 трябва
да притежава сертификат за вътрешен одитор
по качеството съгласно стандарт БДС EN
ISO/IEC 17020, издаден от акредитиран сертифициращ орган на системи за управление
на качеството.“;
в) в ал. 3, т. 1 думите „специалистите, осъ
ществяващи дейностите по технически надзор“
се заменят с „инспекторите по технически
надзор“.
2. В чл. 4:
а) в ал. 1, в основния текст след абревиатурата „ЗТИП“ се поставя запетая, добавя се
„който изпълнява функциите по чл. 3а, ал. 1,
т. 1“ и се поставя запетая;
б) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Поне едно лице от персонала по чл. 3а,
ал. 1, т. 1 трябва да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ и
най-малко 5 години стаж по специалност,
свързана с проектирането, производството,
поддържането, ремонтирането, преустройването или техническия надзор на СПО.
(4) Броят на персонала по ал. 1 на лицата и
структурнообособените части на предприятия
или организации, притежаващи лицензии, се
определя съобразно броя на съответния вид
от регистрираните съоръжения и съгласно
приложение № 5.“
3. В чл. 4а:
а) в ал. 1:
аа) в т. 6 думите „или тежести с предварително определена маса за извършване на
изпитвания“ се заменят със „с валиден сертификат за калибриране и с обхват, съответстващ
на товароподемност та на повдигателните
съоръжения, за които лицето кандидатства
за лицензия“;
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бб) създава се т. 10:
„10. стенд за изпитване на товарозахващащи приспособления, кербоващи к лещи
и друго оборудване за стабилно закрепване
на маркировка върху въжени (метални) и
текстилни повърхности – за осъществяване
на технически надзор на въжени товарозахващащи приспособления.“;
б) алинея 3 се отменя.
4. Създава се чл. 4в:
„Чл. 4в. (1) Лицензираните лица и структурнообособени части на предприятия и организации са длъжни да въвеждат в изградена
в ДАМТН компютризирана информационна
система информация за регистрираните и снетите от регистрация СПО и за извършените
технически прегледи и проверки на СПО при
извършване на всяка от дейностите.
(2) Лицензираните лица и структурнообособени части на предприятия и организации
изготвят тримесечен план за предстоящите
технически прегледи и проверки на регистрираните от тях СПО, въвеждат го в информационната система по ал. 1 и го актуализират
при всяка промяна.
(3) Плановете по ал. 2 се изготвят и въвеждат в информационната система по ал. 1
до края на всяко предходно тримесечие и
съдържат най-малко следната информация:
1. адреса, на който e монтирано СПО;
2. датата, до която трябва да се извърши
технически преглед на СПО;
3. лицето, което поддържа СПО – в случаите, когато такова лице се изисква от наредбите
по чл. 31 ЗТИП.“
5. В чл. 7 се създава т. 11:
„11. списък на материално-техническите
условия и средства по чл. 4а, ал. 1, съдържащ
най-малко тип, марка, модел, сериен номер
на всяко средство от списъка, а когато такива
липсват – се посочват други данни, позволяващи идентификация на средствата; към
списъка се прилагат и копия от документите
за придобиването на средствата.“
6. В чл. 8:
а) в ал. 1 думите „главния директор на“
се заменят с „началника на съответния регионален отдел в“;
б) в ал. 2 думите „главният директор на“
се заменят с „началникът на съответния регионален отдел в“;
в) в ал. 4 основният текст се изменя така:
„Проверката намясто се извършва от комисия със състав, различен от състава на
комисията по ал. 1, и определена със заповед
на началника на съответния регионален отдел
в ГД „ИДТН“;
г) в ал. 7 думите „комисията изготвя протокол“ се заменят с „комисиите по ал. 1 и 4
изготвят протоколи“.
7. В чл. 11 думата „доклада“ се заменя с
„протоколите“.
8. В чл. 12 се създава ал. 3:
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„(3) В 5-дневен срок от издаването на
лицензия по ал. 1 съответните регионални
отдели на ГД „ИДТН“ предоставят срещу
подпис на всички инспектори по чл. 3а, ал. 1,
т. 1 от получилите лицензия лица и структурнообособените части на предприятия или
организации техническите средства и идентификационните данни, необходими за достъп
до информационната система по чл. 4в, ал. 1.“
9. В чл. 16:
а) в ал. 1 думата „специалистите“ се заменя
с „инспекторите“;
б) създава се ал. 3:
„(3) В 5-дневен срок съответните регионални отдели на ГД „ИДТН“ предоставят на
инспекторите по ал. 1 индивидуални печати
с уникален номер, които те трябва да използват при осъществяваните от тях дейности по
технически надзор на СПО.“
10. В чл. 17 ал. 4 се изменя така:
„(4) На интернет страницата на ДАМТН
се публикува информация за обстоятелствата
по ал. 2 и 3.“
11. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) В ГД „ИДТН“ се води регистър
на предоставените индивидуални печати по
чл. 16, ал. 3, съдържащ:
1. трите имена на лицето, назначено за
инспектор по чл. 3а, ал. 1, т. 1;
2. видовете и типовете съоръжения с повишена опасност, за които инспекторът ще
осъществява технически надзор;
3. регистрационния номер и наименованието на лицензираното лице или структурнообособена част на предприятие или организация,
на която инспекторът е персонал;
4. всички случаи на обявяване на индивидуалните печати за невалидни.
(2) При настъпване на промяна в персонала, свързана с прекратяване на трудовото
правоотношение или преустановяване от инспектора на изпълнението на функциите по
чл. 3а, ал. 1, т. 1, председателят на ДАМТН
със заповед обявява съответния индивидуален
печат за невалиден.“
12. В чл. 21, ал. 5 думите „чл. 37 и“ се
заличават.
13. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 1ж и 1з:
„§ 1ж. Лицата и структурнообособените
части на предприятия или организации, които притежават лицензии за осъществяване
на технически надзор на СПО, трябва да се
приведат в съответствие с изискванията на
чл. 3а, 4 и 4а в срок до 1 януари 2016 г.
§ 1з. Член 4в и чл. 12, ал. 3 влизат в сила
от 1 януари 2016 г.“
14. В приложение № 1 се правят следните
изменения и допълнения:
а) в т. 1.1.2 думите „110 °С“ се заменят
със „130 °С“;
б) в т. 2.1.2 думите „110 °С“ се заменят
със „130 °С“;
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в) в т. 2.6.1.3 цифрата „5“ се заменя с числото „10“;
г) в т. 2.7 след думата „жилищни“ се добавя
„и промишлени“.
15. Създава се приложение № 5 към чл. 4,
ал. 4:
„Приложение № 5
към чл. 4, ал. 4

Мярка

СПО съгласно
приложение № 1

Минимално време
за извършване на
техническ и преглед
в часове
технически технически
преглед
преглед с
изпитване

т. 2.1.1 и 2.1.2

бр.

2

3

т. 2.2.1

бр.

1,5

3

т. 2.2.2

бр.

0,5

1

т. 2.3

бр.

2

3

т. 2.4.1.1 и 2.4.2.1 бр.

1,5

2,5

т. 2.4.1.2

км

1

1,5

т. 2.4.3

бр.

0,5

т. 2.5

бр.

1

1,5

т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 бр.

1

2

т. 2.6.1.3

бр.

1,5

2,5

т. 2.6.2

бр.

1

2

т. 2.6.3 и 2.6.4

бр.

1

1,5

т. 2.6.6

бр.

0,5

1

т. 2.6.7

бр.

1,5

т. 2.6.8

бр.

2,5

т. 2.7

бр.

2

т. 2.8.1

км

3

т. 2.8.2

бр.

2

“
§ 2. В Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори,
приета с Постановление № 75 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 40 и 70
от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г.,
бр. 18 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 27
от 2014 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „и по всяко време могат да променят
тези лица“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Лицата, които поддържат, ремонтират
или преустройват асансьори, могат с писменото съгласие на ползвателя да ползват под
изпълнители. Подизпълнителите следва да
отговарят и да изпълняват всички изисквания
на наредбата.“
2. В чл. 7а основният текст се изменя така:
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„Лицата, които поддържат асансьори, са
длъжни да уведомяват писмено ползвателите
им и да не допускат експлоатацията на асансьорите, когато:“.
3. В чл. 9:
а) в ал. 2 числото „10“ се заменя с „30“;
б) създават се ал. 7 – 10:
„(7) Лицата, които са извършили ремонтиране или преустройване на асансьори, отразяват
резултатите от извършените дейности в дневниците по ал. 1, т. 4, уведомяват незабавно след
приключването им органите за технически
надзор, които са регистрирали асансьорите,
и им предоставят копия от чертежите, схемите, документите за качество на заменените
елементи и декларациите за съответствие на
заменените предпазни устройства.
(8) Лицата, които поддържат асансьори, са
длъжни да уведомят съответния регионален
отдел на ГД „ИДТН“, когато установят, че
ползватели на асансьори не са поискали отстраняването на неизправности в 30-дневен
срок от констатирането им.
(9) Лицата, които поддържат, ремонтират
или преустройват асансьори с хидравлично
задвижване, най-малко веднъж годишно извършват проверка на нивото на чистотата
на флуида на елементите им и документират проверката с протокол. Същите лица са
длъжни да поддържат нивото на чистота на
флуида съгласно инструкциите за експлоатация на производителите на асансьорите, а в
случаите, когато в тях не е предвидено такова – съгласно приложение № 3. При наличието
на хидравлични елементи с различно ниво
на чистота се приема най-високото ниво на
чистотата на флуида.
(10) Лицата, които извършват поддържане,
ремонтиране и преустройване на асансьори,
са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН
компютризирана информационна система информация за всички извършени от тях дейности
по поддържане, ремонтиране и преустройване
на асансьорите при извършването им.“
4. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на
асансьори, трябва да съставят и да съхраняват не по-малко от 10 години досие за всеки
асансьор, което съдържа екземпляри от чертежите, схемите, изчисленията, протоколите
от извършени изпитвания, документите за
качество на заменените елементи, декларации
те за съответствие на заменените предпазни
устройства и платежни документи за извършените дейности по поддържане, ремонтиране
и преустройване.
(2) Лицата, които извършват поддържане,
ремонтиране и преустройване на асансьори, са
длъжни при поискване да предоставят досието по ал. 1 на служителите на ГД „ИДТН“.“
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5. В чл. 10:
а) в ал. 1:
аа) основният текст се изменя така:
„Ли цата, кои т о под д ърж ат аса нсьори,
задължително уведомяват писмено ползвателите им, които с тяхно съдействие спират
асансьорите до отстраняването на следните
неизправности:“;
бб) в т. 12 накрая се добавя „и/или в машинното помещение“;
вв) в т. 13 накрая се добавя „съгласно инструкцията на производителя или ако няма
такава – до ± 50 мм от нивото на етажната
площадка“;
б) в ал. 2 след думите „достъпа до асансьора“ съюзът „и“ се заменя със запетая и
накрая се добавя „и да уведоми незабавно
органа за технически надзор по чл. 18, т. 2
и/или съответния регионален отдел на ГД
„ИДТН“.
6. Член 11 се отменя.
7. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. Ползвателите са длъжни при
липса или нарушена цялост на табелите по
чл. 12 да уведомят незабавно лицата, които
поддържат асансьорите.“
8. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. Ползвателят на асансьора е длъжен:
1. да уведомява лицето, което поддържа
асансьора:
a) за извършено преустройство, освен ако
преустройството е извършено от това лице;
б) преди пускане на асансьора в експлоатация след извършен ремонт или преустройство;
2. веднъж годишно да подава писмено
заявление за проверка по чл. 9, ал. 9;
3. да осигури ключовете за достъп до машинното и до ролковото помещение да са
постоянно на разположение в сградата и да
се ползват само от лицето, което поддържа,
ремонтира или преустройва асансьора, и от
органите за технически надзор по чл. 18,
т. 1 и 2;
4. да гарантира на лицето, което осигурява 24-часовото непрекъснато аварийно
обслужване на асансьора, достъп, свързан
със спасяването на хора.“
9. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Лицата, които поддържат асансьори,
са длъжни да уведомят писмено ползвателите
на асансьори и да бракуват носещите въжета
и въжето на ограничителя на скоростта на
асансьорите съгласно нормите, определени от
производителя в техническата документация
на асансьора. Ако в техническата документация не са определени норми, носещите въжета
се бракуват съгласно нормите, посочени в
българските стандарти, въвеждащи европейските стандарти.“
10. В чл. 24, ал. 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
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„1. първоначални – в случаите, когато асансьорите не са били пуснати в експлоатация
повече от 6 месеца след издаване на сертификат
за краен контрол, сертификат за съответствие
и/или декларация за съответствие;
2. периодични – първият периодичен прег
лед се извършва 24 месеца след датата на
пускането на асансьора в експлоатация, а
следващите проверки – на всеки 12 месеца;“
б) в т. 3 след думата „преустройство“ се
добавя „при спазване изискванията на § 1а
от допълнителните разпоредби“;
в) в т. 4 накрая се добавя „преди промяна
на лицето, което поддържа асансьора“.
11. В чл. 26, ал. 1 т. 3 се отменя.
12. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. След всеки ремонт, извън случаите
по чл. 24, ал. 3, за който е уведомен и е получил документите по чл. 9, ал. 7, органът за
технически надзор извършва в 15-дневен срок
от получаването им проверка на асансьора
за установяване спазването на изискванията
на наредбата.“
13. В чл. 31:
а) в т. 2 след думата „прегледи“ се поставя запетая и се добавя „копия от платежни
документи за извършването им“;
б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително копия от платежни
документи за извършването им“.
14. В чл. 34:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) процедури за работа за извършване
на функционалните проверки, техническото
обслужване и изпитванията на асансьорите
и съставните им части; като такива могат да
се използват и инструкциите за експлоатация,
ремонт и поддръжка на производителите на
асансьори;“
бб) в т. 3 буква „а“ се изменя така:
„а) микрометър с обхват до 100 mm, амперметър или амперклещи с обхват до 100 А,
волтметър с обхват до 700 V променливо
напрежение и до 1000 V постоянно напрежение, омметър с обхват от 0 до 20 мегаома,
мегаомметър с изпитвателно напрежение до
500 V, манометър с обхват до 10,0 МРа и клас
на точност не по-нисък от 1,0, оборотомер
или тахометър с обхват от 0 до 3000 min -1 ,
луксметър, тарирани тежести и съоръжения за
извършване на изпитванията по чл. 26, ал. 1,
т. 4, хронометър, нивелир, магнитна стойка
с индикаторен часовник, електрозаваръчен
апарат, електрически поялник, ръчна бормашина, ъглошлайф, скоби за демонтиране на
маховици и спирачни колела, инструменти
за нарязване на резба, лебедка, шлосерски
инструменти, измервателни уреди за размери
и други машини, съоръжения и уреди с обхват,
технически характеристики и предназначение
в зависимост от предвидените в инструкциите
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по т. 2, буква „б“ технологични операции и
според вида и работните параметри на асансьорите, за които кандидатстват;“
б) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. са неограничено отговорни съдружници,
когато заявителят е събирателно или командитно дружество, управители на търговски
дружества, или;“
в) създава се ал. 4:
„(4) Броят на лицата от персонала по ал. 1,
т. 1 трябва да е пропорционален на броя на
поддържаните асансьори, така че да се осигури необходимият брой лица за извършване
на всички дейности по поддържането, ремонтирането и преустройването на асансьорите
съобразно чл. 9, ал. 3.“
15. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. В 5-дневен срок от вписването на
лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и
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издаване на удостоверението за вписването
му съответните регионални отдели на ГД
„ИДТН“ предоставят на лицето срещу подпис
техническите средства и идентификационните
данни, необходими за достъп до информацион
ната система по чл. 9, ал. 7.“
16. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 4в и 4г:
„§ 4в. Лицата, които са вписани в регистъра
по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и притежават удостоверения за извършване на поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, трябва да
се приведат в съответствие с изискванията на
чл. 34, чл. 4 в срок до 1 януари 2015 г.
§ 4г. Член 9, ал. 8 и 9 влизат в сила от
1 януари 2015 г., а чл. 9, ал. 10 и чл. 36а влизат
в сила от 1 януари 2016 г.“
17. Създава се приложение № 3 към чл. 9,
ал. 9:
„Приложение № 3
към чл. 9, ал. 9

Нива на чистота на флуида на елементите на асансьори с хидравлично задвижване
Помпи/мотори

Ниско/средно налягане<140 bar (регулирани условия)

Високо налягане 140 – 200 bar
(ниско/средно налягане при
влошени условия)

зададен/
ниво
зададен/целеви
целеви клас на фил- клас на чистота
на чистота трация
(в μm)

Много високо налягане >
200 bar (високо налягане
при влошени условия)

ниво на
филтрация
(в μm)

зададен
целеви клас
на чистота

ниво на
филтрация
(в μm)

Зъбни или пластинкови

20/18/15

20

19/17/14*

10

18/16/13

5

Бутални

19/17/14

10

18/16/13

5

17/15/12

3

П лас т и н кови с
п р омен л и в г ео метричен обем

18/16/13

5

17/15/12

3

Не се
изисква

Не се
изисква

Бутални с променлив геометричен
обем

18/16/13

5

17/15/12

3

16/14/11

3

Хидравлични цилиндри

20/18/15

20

19/17/14

10

18/16/13

5

Х и дростатични
задвижвания

16/15/12

3

16/14/11

3

15/13/10

3

Изпитвателни
стендове

15/13/10

3

15/13/10

3

15/13/10

3

Обратни клапани

20/18/15

20

20/18/15

20

19/17/14

10

Управляващи клапани/разпредел и
тели

20/18/15

20

19/17/14

10

18/16/13

5

Стандартни клапани за управление на дебит

20/18/15

20

19/17/14

10

18/16/13

5

Задвижвания

Клапани

*Пример: В код 19/17/14 първата цифра показва броя на частиците в 100 ml, по-големи от
4 μm, втората цифра е броят на частиците в 100 ml, по-големи от 6 μm, третата цифра е броят
на частиците в 100 ml, по-големи от 14 μm.
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Класифицирането става по следната таблица:
Клас

Брой частици в 100 ml
от

до

0

0

1

1

1

2

2

2

4

3

4

8

4

8

16

5

16

32

6

32

64

7

64

130

8

130

250

9

250

500

10

500

1000

11

1000

2000

12

2000

4000

13

4000

8000

14

8000

16000

15

16000

32000

16

32000

64000

17

64000

130000

18

130000

250000

19

250000

500000

20

500000

1000000

21

1000000

2000000

22

2000000

4000000

23

4000000

8000000

24

8000000

16000000

25

16000000

32000000

26

32000000

64000000

27

64000000

130000000

28

130000000

250000000

“
§ 3. В Наредбата за устройството и без
опасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93
от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г.,
бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99
от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г.
и бр. 43 и 50 от 2014 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1 думите „лица, получили
разрешение да одобряват персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения от
Изпълнителна агенция „Българска служба
по акредитация“ се замен ят с „орган по
сертификация, акредитиран от националния
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орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна
по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на схемите по акредитация за
съответната област“.
2. В чл. 9, ал. 1 думите „органи за контрол, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ се
заменят с „орган за контрол, акредитиран
от националния орган по акредитация или
от орган по акредитация, пълноправен член
на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по
акредитация за съответната област“.
3. Член 255 се изменя така:
„Чл. 255. Ползвателите на газопроводи,
газови съоръжения, газови инсталации и
горивни уредби осигуряват извършването на
метрологичен контрол на манометрите, по
които се контролира налягането в тези съоръжения, по реда на Наредбата за средствата за
измерване, които подлежат на метрологичен
контрол, приета с Постановление № 239 на
Министерския съвет (ДВ, бр. 98 от 2003 г.).“
4. Член 256 се изменя така:
„Чл. 256. Ползвателите осигуряват наймалко веднъж на 12 месеца извършването на
проверка на изправното действие и настройката на предпазно-отсекателните клапани,
монтирани на газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации и горивни уредби.“
5. Член 257 се изменя така:
„Чл. 257. Ползвателите осигуряват наймалко веднъж на 12 месеца извършването на
проверка на изправното действие и настройката на сигнализаторите за природен газ.“
6. В чл. 258 накрая се добавя „от лицата,
които са ги извършили“.
7. Създава се чл. 352б:
„Чл. 352б. Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на
преносните и разпределителните газопроводи,
съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ по чл. 1а, са длъжни да въвеждат
в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички
извършени от тях дейности по поддържане,
ремонтиране и преустройване на тези съоръжения при извършването им.“
8. В чл. 358д думите „чл. 1а, т. 2, 4, 5, 7 и
8“ се заменят с „чл. 1а, т. 2, 4, 5 и 8“.
9. В чл. 370ж:
а) в т. 2 след думата „прегледи“ се поставя запетая и се добавя „копия от платежни
документи за извършването им“;
б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително копия от платежни
документи за извършването им“.
10. Създава се чл. 370з:
„Чл. 370з. (1) Лицето, извършило ремонт
или преустройство на преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации
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и уреди за природен газ по чл. 1а, уведомява
незабавно след приключването им органа за
технически надзор по чл. 349, ал. 1, т. 2 и/или
съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да състави и
съхранява не по-малко от 10 години досие за
всяко съоръжение по чл. 1а, което съдържа
екземпл яри от чертеж и, схеми, изчисления, протоколи от извършени изпитвания,
удостоверения за качество и декларации за
съответствие на вложените материали, платежни документи за извършения ремонт или
преустройство.
(3) Лицето по ал. 1 е длъжно при поискване
да предоставя досието по ал. 2 на служителите
на ГД „ИДТН“.“
11. В чл. 376 се създава ал. 7:
„(7) В 5-дневен срок от вписването на
лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и
издаване на удостоверение за вписването му
съответните регионални отдели на ГД „ИДТН“
предоставят на лицето срещу подпис техничес
ките средства и идентификационните данни,
необходими за достъп до информационната
система по чл. 352б.“
12. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9:
„§ 9. Член 352б и чл. 376, ал. 7 влизат в
сила от 1 януари 2016 г.“
§ 4. В Наредбата за устройството, без
опасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации
за втечнени въглеводородни газове, приета
с Постановление № 243 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85
от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г.,
бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от
2013 г. и бр. 50 от 2014 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 16, ал. 2, чл. 31, чл. 54, ал. 2, чл. 66,
ал. 4 и § 1, т. 21 от допълнителната разпоредба
думите „Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми
(обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33
от 1994 г.)“ се заменят с „Наредба № Iз-1971
от 2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар, издадена от министъра на вътрешните
работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 96
от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение
№ 13641 на Върховния административен съд
от 2010 г. – бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 75 от 2013 г.)“.
2. В чл. 103 думите „лице по чл. 83“ се заменят с „орган по сертификация, акредитиран
от националния орган по акредитация или
от орган по акредитация, пълноправен член
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на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по
акредитация за съответната област“.
3. В чл. 104 думите „акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ орган за контрол“ се заменят
с „орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган
по акредитация, пълноправен член на ЕА и
страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област“.
4. В чл. 105, ал. 4, т. 1 и 2 думите „БДС
EN 25817“ се заменят с „БДС EN ISO 5817“.
5. Създава се чл. 188а:
„Чл. 188а. Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на
газовите съоръжения и инсталации, са длъжни
да въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички извършени от тях дейности по
поддържане, ремонтиране и преустройване
на тези съоръжения при извършването им.“
6. В чл. 205:
а) в т. 2 накрая се добавя „и копия от
платежни документи за извършването им“;
б) в т. 4 накрая се добавя „и копия от
платежни документи за извършването им“.
7. Създава се чл. 205а:
„Чл. 205а. (1) Лицето, извършило ремонт
или преустройство на газови съоръжения и
инсталации, уведомява незабавно след приключването им органа за технически надзор
по чл. 185, ал. 1, т. 2 и/или съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да състави и
съхранява не по-малко от 10 години досие за
всяко газово съоръжение и инсталация, което
съдържа екземпляри от чертежи, схеми, изчисления, протоколи от извършени изпитвания,
сертификати на вложените материали, декларации за съответствие и платежни документи
за извършения ремонт или преустройство.
(3) Лицето по ал. 1 е длъжно при поискване
да предоставя досието по ал. 2 на служителите
на ГД „ИДТН“.“
8. В чл. 208, ал. 1, т. 1:
а) буква „в“ се изменя така:
„в) заварчик с правоспособност „заварчик
на тръби“, притежаващ сертификат, издаден
от орган по чл. 103 – само за дейностите
ремонтиране или преустройване, при които
ще се изработват метални неразглобяеми
съединения чрез заваряване;“
б) буква „г“ се изменя така:
„г) лице за спояване на мед, притежаващо
сертификат, издаден от орган по чл. 103 – само
за дейностите ремонтиране или преустройване
на съоръжения, при които ще се изработват
неразглобяеми съединения от мед или медни
сплави чрез спояване;“
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в) създава се буква „е“:
„е) заварчик за изпълнение на заваръчни
пластмасови съединения с правоспособност
„заварчик на тръби“ – само за дейностите
ремонтиране или преустройване, при които
ще се изработват пластмасови неразглобяеми
съединения чрез заваряване;“.
9. В чл. 210 се създава ал. 6:
„(6) В 5-дневен срок от вписването на
лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и
издаване на удостоверение за вписването му
съответните регионални отдели на ГД „ИДТН“
предоставят на лицето срещу подпис техничес
ките средства и идентификационните данни,
необходими за достъп до информационната
система по чл. 188а.“
10. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6:
„§ 6. Член 188а и чл. 210, ал. 6 влизат в
сила от 1 януари 2016 г.“
§ 5. В Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни
съоръжения, приета с Постановление № 199
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.
и бр. 24 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 т. 9 се отменя.
2. В чл. 53 се създават ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) Лицата, които поддържат, ремонтират
или преустройват повдигателни съоръжения с
хидравлично задвижване, най-малко веднъж
годишно извършват проверка на нивото на
чистотата на флуида на елементите им и документират проверката с протокол. Същите
лица са длъжни да поддържат нивото на
чистота на флуида съгласно инструкцията за
експлоатация, а в случаите, когато в нея не
е предвидено такова – съгласно приложение
№ 8. При наличието на хидравлични елементи
с различно ниво на чистота се приема найвисокото ниво на чистотата на флуида.
(5) Лицата, които поддържат или ремонтират повдигателни съоръжения, са длъжни
да уведомят съответния регионален отдел на
ГД „ИДТН“, когато установят, че ползватели
на съоръжения не са поискали отстраняването на неизправности в 30-дневен срок от
констатирането им.
(6) Лицата, които поддържат или ремонтират повдигателни съоръжения, са длъжни
незабавно да уведомят писмено съответния
регионален отдел на ГД „ИДТН“ за всяко
установено от тях неспазване на изискванията
на чл. 55 от ползвателите на повдигателни
съоръжения.
(7) Лицата, които извършват поддържане,
ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения, са длъжни да въвеждат
в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички
извършени от тях дейности по поддържане,
ремонтиране и преустройване на тези съоръжения при извършването им.“
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3. В чл. 78, т. 1 се създават букви „к“, „л“,
„м“, „н“, „о“ и „п“:
„к) без автоматична система, предотвратяваща движението на шасито, когато площадката е извън транспортно положение;
л) без автоматична система за алармиране и последващо недопускане работата на
площадката, ако шасито е с отклонение от
хоризонта над предвиденото от производителя,
а ако производителят не го е предвидил – с
отклонение над 10 на сто;
м) без индикация в кабината за транспортното състояние на стабилизаторите и
площадката;
н) без система за недопускане управлението
от неоторизирани лица (заключване на табло,
шалтери с ключ и др.);
о) без автоматична система, осигуряваща
недопускането на работата на площадката,
без да е стабилизирана;
п) без автоматична система, осигуряваща
недопускане на вдигане на стабилизаторите,
когато платформата е в работно положение.“
4. В чл. 80, ал. 2 след думите „достъпа до
повдигателното съоръжение“ съюзът „и“ се
заменя със запетая и накрая се добавя „и
да уведомят незабавно органа за технически
надзор по чл. 97, т. 2 и/или съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“.
5. В чл. 108:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) на повдигателните съоръжения по чл. 2,
ал. 1, т. 1 – 4 и 6 – 8, експлоатирани до 10
години от датата на пускането им в експлоатация – до 2 години след последния извършен
технически преглед по т. 1 – 8; на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 – 8,
експлоатирани от 10 до 20 години от датата
на пускането им в експлоатация – до 1 година
след последния извършен технически преглед
по т. 1 – 8; на повдигателните съоръжения по
чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 – 8, експлоатирани над
20 години от датата на пускането им в експлоатация – до 6 месеца след последния извършен
технически преглед по т. 1 – 8;“
бб) в т. 6 се създава буква „в“:
„в) повдигателни съоръжения, експлоати
рани повече от 20 години от датата на пускането им в експлоатация;“
вв) в т. 7 накрая се добавя „преди промяна
на лицето, което поддържа повдигателното
съоръжение“;
б) алинея 8 се изменя така:
„(8) Сроковете по ал. 1, т. 2, буква „а“ изтичат в последния ден съответно на двадесет
и четвъртия, дванадесетия и шестия месец
считано от месеца на предходния преглед,
срокът по ал. 1, т. 2, буква „б“ изтича в пос
ледния ден на дванадесетия месец считано от
месеца на предходния преглед, а срокът по
т. 3 изтича в последния ден на четиридесет и
осмия месец считано от месеца на предходния
преглед.“;
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в) създава се ал. 11:
„(11) Органът за технически надзор по
чл. 97, т. 2 информира незабавно съответния
регионален отдел на ГД „ИДТН“, когато
установи, че по отношение на регистрирани
от него съоръжения са изтекли сроковете за
извършване на прегледа по ал. 1, т. 2 и че не
е постъпило заявление по ал. 2.“
6. В чл. 113 ал. 3 се изменя така:
„(3) Статичното изпитване на товарозахващащите приспособления се извършва със
стенд, превишаващ с 50 на сто товароподемността им.“
7. В чл. 120:
а) в т. 2 след думите „по чл. 117“ се поставя запетая и се добавя „копие от платежни
документи за извършването им“;
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б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и копие от платежни документи
за извършването им“.
8. В чл. 125 се създава ал. 7:
„(7) В 5-дневен срок от вписването на
лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и
издаване на удостоверение за вписването му
съответните регионални отдели на ГД „ИДТН“
предоставят на лицето срещу подпис техничес
ките средства и идентификационните данни,
необходими за достъп до информационната
система по чл. 53, ал. 4.“
9. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 14:
„§ 14. Член 53, ал. 5 и чл. 125, ал. 7 влизат
в сила от 1 януари 2016 г.“
10. Създава се приложение № 8 към чл. 53,
ал. 4:
„Приложение № 8
към чл. 53, ал. 4

Нива на чистота на флуида на елементите на повдигателните съоръжения
Помпи/мотори

Ниско/средно наля
гане<140 bar (регу
лирани условия)

Високо налягане 140 – 200 bar Много високо налягане
(ниско/средно налягане при > 200 bar (високо налягавлошени условия)
не при влошени условия)

зададен/
ниво на
зададен/целеви
целеви клас филтрация клас на чистота
на чистота
(в μm)

ниво на
филтрация
(в μm)

зададен
целеви клас
на чистота

ниво на
филтрация
(в μm)

Зъбни или пластинкови

20/18/15

20

19/17/14

10

18/16/13

5

Бутални

19/17/14*

10

18/16/13

5

17/15/12

3

П лас т и н кови с
п ромен л и в г ео метричен обем

18/16/13

5

17/15/12

3

Не се
изисква

Не се
изисква

Бу та л н и с п р о мен л и в г еоме т ричен обем

18/16/13

5

17/15/12

3

16/14/11

3

Хидравлични цилиндри

20/18/15

20

19/17/14

10

18/16/13

5

Х и дростат и чни
задвижвания

16/15/12

3

16/14/11

3

15/13/10

3

Изпитвателни
стендове

15/13/10

3

15/13/10

3

15/13/10

3

Обратни клапани

20/18/15

20

20/18/15

20

19/17/14

10

Уп ра в л я ва щ и
клапани/разпределители

20/18/15

20

19/17/14

10

18/16/13

5

Стандартни клапани за управление на дебит

20/18/15

20

19/17/14

10

18/16/13

5

Задвижвания

Клапани

*Пример: В код 19/17/14 първата цифра показва броя на частиците в 100 ml, по-големи от
4 μm, втората цифра е броят на частиците в 100 ml, по-големи от 6 μm, третата цифра е броят
на частиците в 100 ml, по-големи от 14 μm.
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Класифицирането става по следната таблица:
Клас

Брой частици в 100 ml
от

до

0

0

1

1

1

2

2

2

4

3

4

8

4

8

16

5

16

32

6

32

64

7

64

130

8

130

250

9

250

500

10

500

1000

11

1000

2000

12

2000

4000

13

4000

8000

14

8000

16000

15

16000

32000

16

32000

64000

17

64000

130000

18

130000

250000

19

250000

500000

20

500000

1000000

21

1000000

2000000

22

2000000

4000000

23

4000000

8000000

24

8000000

16000000

25

16000000

32000000

26

32000000

64000000

27

64000000

130000000

28

130000000

250000000

“
§ 6. В Наредбата за устройството и без
опасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, приета с Постановление
№ 312 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от
2005 г., бр. 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г.,
бр. 79 от 2008 г., бр. 32, 45 и 93 от 2009 г., бр. 5
от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г.,
бр. 24 от 2013 г. и бр. 50 и 60 от 2014 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 думите „за сертификация на
персона л, акредитиран от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“
се заменят с „по сертификация, акредитиран
от националния орган по акредитация или
от орган по акредитация, пълноправен член
на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по
акредитация за съответната област“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

2. В чл. 7 думите „органи за контрол, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ се заменят
с „орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган
по акредитация, пълноправен член на ЕА и
страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област“.
3. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Средствата за измерване, които
се използват при изпитването, трябва да са
калибрирани и да имат валиден сертификат
за калибриране.“
4. В чл. 75, ал. 1 думите „монтирани на
тръбопроводи“ се заменят с „по които се
контролира налягането в тръбопроводите“ и
се поставя запетая.
5. Създава се чл. 95а:
„Чл. 95а. Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на
нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, са
длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН
компютризирана информационна система информация за всички извършени от тях дейности
по поддържане, ремонтиране и преустройване
на тези съоръжения при извършването им.“
6. Създава се чл. 95б:
„Чл. 95б. (1) Лицето, извършило ремонт
или преустройство на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, уведомява незабавно след
приключването им съответния регионален
отдел на ГД „ИДТН“.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да състави и да
съхранява не по-малко от 10 години досие за
всеки нефтопровод и нефтопродуктопровод,
което съдържа екземпляри от чертежи, схеми,
изчисления, протоколи от извършени изпитвания, удостоверения за качество на вложените
материали, декларации за съответствие и
платежни документи за извършения ремонт
или преустройство.
(3) Лицето по ал. 1 е длъжно при поискване
да предоставя досието по ал. 2 на служителите
на ГД „ИДТН“.“
7. В чл. 100:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При промяна на ползвателя на тръбопроводите и помпените станции новият
ползвател е длъжен в 10 -дневен срок от
настъпване на промяната да уведоми за нея
регионалния отдел на ГД „ИДТН“, който ги
е регистрирал.“;
б) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„При преустройство на тръбопроводите и
помпените станции ползвателят им е длъжен
да уведоми в 7-дневен срок от извършването
регионалния отдел на ГД „ИДТН“, като подаде
писмено уведомление на хартиен носител, по
електронен и/или по мрежов път, придружено
със следните документи:“;
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бб) създава се т. 4:
„4. декларация за съответствие – когато
такава се изисква от наредбите по чл. 7 от
Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).“
8. В чл. 101 думите „или пререгистриране“
се заличават.
9. В чл. 112:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и копия от платежни документи
за извършването им“;
б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „и копия от платежни документи за
извършването им“.
10. В чл. 118 се създава ал. 7:
„(7) В 5-дневен срок от вписването на
лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и
издаване на удостоверение за вписването му
съответните регионални отдели на ГД „ИДТН“
предоставят на лицето срещу подпис техническите средства и идентификационните данни,
необходими за достъп до информационната
система по чл. 95а.“
11. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6:
„§ 6. Член 95а и чл. 118, ал. 7 влизат в сила
от 1 януари 2016 г.“
§ 7. В Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, приета с Постановление № 187
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 66 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 40 и 85 от 2006 г., бр. 64
от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 103 от 2012 г.
и бр. 24 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 129 думите „Наредба № 2 от 1987 г.
за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и
доп., бр. 33 от 1994 г.)“ се заменят с „Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от министъра на
вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн.,
ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.;
Решение № 13641 на Върховния административен съд от 2010 г. – бр. 101 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 75 от 2013 г.)“.
2. В чл. 152, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „или от орган по сертификация, акредитиран от националния орган
по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по
Многостранното споразумение за взаимно
признаване на схемите по акредитация за
съответната област“.
3. В чл. 155, ал. 1 думите „БДС EN 719“ се
заменят с „БДС EN ISO 14731“.
4. В чл. 157, ал. 2 думите „БДС EN 25817“
се заменят с „БДС EN ISO 5817“.
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5. В чл. 158 думите „органи за контрол,
акредитирани от Изпълнителната агенция
„Българска служба за акредитация“ се заменят
с „орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган
по акредитация, пълноправен член на ЕА и
страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област“.
6. Създава се чл. 282а:
„Чл. 282а. Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на
ацетиленови инсталации, са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация
за всички извършени от тях дейности по
поддържане, ремонтиране и преустройване
на тези съоръжения при извършването им.“
7. Създава се чл. 282б:
„Чл. 282б. (1) Лицето, извършило ремонт
или преустройство на ацетиленови инсталации, уведомява незабавно след приключването
им органа за технически надзор по чл. 277,
т. 2 и/или съответния регионален отдел на
ГД „ИДТН“.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да състави и да
съхранява не по-малко от 10 години досие за
всяка ацетиленова инсталация, което съдържа екземпляри от чертежи, схеми, изчисления, протоколи от извършени изпитвания,
удостоверени я за качество на вложените
материали, декларации за съответствие и
платежни документи за извършения ремонт
или преустройство.
(3) Лицето по ал. 1 е длъжно при поискване
да предоставя досието по ал. 2 на служителите
на ГД „ИДТН“.“
8. В чл. 297д:
а) в т. 2 след думите „технически прегледи“ се поставя запетая и се добавя „копия от
платежни документи за извършването им“;
б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и копия от платежни документи
за извършването им“.
9. В чл. 302 се създава ал. 6:
„(6) В 5-дневен срок от вписването на
лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и
издаване на удостоверение за вписването му
съответните регионални отдели на ГД „ИДТН“
предоставят на лицето срещу подпис техничес
ките средства и идентификационните данни,
необходими за достъп до информационната
система по чл. 282а.“
10. Създава се преходна разпоредба:
„ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА
§ 2а. Член 282а и чл. 302, ал. 6 влизат в
сила от 1 януари 2016 г.“
§ 8. В Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на
съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от
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2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103
от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 49 от 2014 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19, ал. 1 думите „БДС EN 970“ се
заменят с „БДС EN ISO 17637“.
2. Създава се чл. 185а:
„Чл. 185а. Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на
съоръжени я под нал ягане, са длъж ни да
въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация
за всички извършени от тях дейности по
поддържане, ремонтиране и преустройване
на тези съоръжения при извършването им.“
3. В чл. 283, ал. 1, т. 1, буква „в“ накрая се
поставя тире и се добавя „само за дейностите
ремонтиране или преустройване, при които
ще се изработват метални неразглобяеми
съединения чрез заваряване“.
4. В чл. 285 се създава ал. 7:
„(7) В 5-дневен срок от вписването на
лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и
издаване на удостоверение за вписването му
съответните регионални отдели на ГД „ИДТН“
предоставят на лицето срещу подпис техничес
ките средства и идентификационните данни,
необходими за достъп до информационната
система по чл. 185а.“
5. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 8:
„§ 8. Член 185а и чл. 285, ал. 7 влизат в
сила от 1 януари 2016 г.“
§ 9. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели, приета с
Постановление № 52 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г. и
бр. 11, 24 и 40 от 2006 г.), в чл. 16, ал. 1 т. 1
се изменя така:
„1. единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
копие от акта за създаването, когато лицето
е създадено с акт на Министерския съвет.“
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда
и начина за техния контрол, приета с Поста-
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новление № 156 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 69 и 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 76
от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 36 от 2011 г.
и бр. 55 и 103 от 2012 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1:
аа) точка 6 се изменя така:
„6. горива за извънпътна техника и трактори;“
бб) в т. 7 съюзът „и“ се заменя със запетая,
накрая се поставя запетая и се добавя „горива за кораби, плаващи по вътрешните водни
пътища, и за плавателни съдове за отдих“;
б) в ал. 2, т. 5 думата „технологии“ се заменя с „методи“.
2. В чл. 6:
а) в т. 6 думите „газьоли за извънпътна
техника, кораби, плаващи по вътрешните
водни пътища, трактори и плавателни съдове
за отдих“ се заменят с „горива за извънпътна
техника и трактори“;
б) в т. 7:
аа) в буква „б“ думите „1,0 % (m/m)“ се
заменят с „1,5 % (m/m)“ и текстът след тях
се заличава;
бб) създава се буква „г“:
„г) горива за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и за плавателни съдове
за отдих съгласно техническите спецификации
на производителите със съдържание на сяра
до 10 mg/kg;“.
3. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Като алтернатива на изискванията за качеството на корабните горива,
определени в чл. 6, т. 7, се разрешава използването на методи за намаляване на емисиите
от кораби, плаващи под всякакво знаме, които
се намират в пристанищата на Република
България, във вътрешните морски води, в
териториалното море и в изключителната
икономическа зона, наричани „морск ите
пространства на Република България“, ако
са спазени следните изисквания:
1. корабите, използващи методи за намаляване на емисиите, трябва да постигат трайни
намаления на емисиите на серен диоксид,
които са поне еквивалентни на намаленията,
които могат да се постигнат чрез използването
на корабни горива, съответстващи на изискванията за качество; еквивалентните норми
на емисиите са определени в приложение
№ 11, таблица 1;
2. методите за намаляване на емисиите
съответстват на критериите, определени в
приложение № 11, таблица 2.
(2) Като алтернатива за намаляване на
емисиите се насърчава корабите на котва
или на кей да използват електрозахранване
от брега.“
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4. В чл. 14, т. 2 след думите „чл. 30б“ се
поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
5. В чл. 16а след думите „корабните горива“ се добавя „и за замърсяването на въздуха
в съответствие с еквивалентните норми на
емисиите, определени в приложение № 11,
таблица 1“ и се поставя запетая.
6. В чл. 16б:
а) в ал. 1:
аа) точка 4 се изменя така:
„4. периодично и с достатъчна честота
вземат представителна проба от корабното
гориво при неговата доставка, като се спазват
изискванията на „Ръководство за вземане на
проби от течни горива за определяне съответствието им с изискванията на изменения
Анекс VI към МАРПОЛ“, прието с Резолюция
MEPC. 182 (59) на Международната морска
организация, или от горивните танкове на
кораба в присъствието на капитана на кораба
и/или друг офицер от корабния екипаж;“
бб) в т. 6 се създава изречение второ:
„При изпитването се използва „Процедура
за проверка на горивото въз основа на горивни проби“, установена в Допълнение VI към
Анекс VI към МАРПОЛ.“;
б) в ал. 2, изречение второ накрая се добавя „за замърсяване на въздуха от кораби“;
в) създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Ако при извършване на контрола се
установи, че корабното гориво не отговаря
на изискванията на наредбата, длъжностните
лица от ИА „МА“ имат право да изискат от
кораба:
1. да представи данни за действията, извършени за постигане на съответствие на
горивото;
2. да представи доказателства, че е направил
опит за закупуване на корабно гориво, което
е в съответствие с изискванията на наредбата, в зависимост от планирания маршрут на
пътуването;
3. да представи доказателства, че е направил
опит за намиране на алтернативни източници
на корабно гориво, но въпреки положените
усилия такова гориво не е предлагано за
закупуване.
(4) От кораба не се изисква да се отклонява
от планирания маршрут на пътуването или
да забавя неоправдано пътуването си, за да
осигури корабно гориво, което е в съответствие с изискванията на наредбата.“;
г) създава се ал. 5:
„(5) Ако корабът представи информацията, посочена по ал. 3, длъжностните лица от
ИА „МА“ определят последващите действия
по реда на наредбата и ЗЧАВ, включително
могат да вземат решение за непредприемане
на мерки.“;
д) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 6 и 7.
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7. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
а) в § 1:
аа) в т. 1 думите „тарифни номера 2710 11 41,
2710 11 45 и 2710 11 49“ се заменят с „тарифни
номера 2710 12 45 и 2710 12 49“;
бб) в т. 2 думите „от нефтен произход“
се заменят с „получено от нефт“ и пред тях
се поставя запетая, думите „БДС ISO 3405“
се заменят с „БДС EN ISO 3405“ и думите
„тарифни номера 2710 19 41 и 2710 19 45“
се заменят с „тарифни номера 2710 19 47 и
2710 20 17“;
вв) точка 3 се изменя така:
„3. „Гориво за дизелови двигатели“ е течно гориво, получено от нефт, използвано за
задвижване на самоходни превозни средства,
включено в тарифни номера 2710 19 43 и 2710
20 11 по Комбинираната номенклатура на ЕС.“;
гг) в т. 4 навсякъде думите „от нефтен
произход“ се заменят с „получено от нефт“
и пред тях се поставя запетая;
дд) точка 4а се изменя така:
„4а. „Леко корабно дизелово гориво“ е
корабно гориво с характеристики, попадащи
в границите на марките DMX, DMA и DMZ
от таблица № 1 на ISO 8217, с изключение на
посочената в стандарта стойност за съдържанието на сяра.“;
ее) точка 4б се изменя така:
„4б. „Корабно дизелово гориво“ е корабно
гориво с характеристики, попадащи в границите на марката DMB от таблица № 1 на ISO
8217, с изключение на посочената в стандарта
стойност за съдържанието на сяра.“;
жж) в т. 5, буква „а“ думите „тарифен номер 2710 19 45“ се заменят с „тарифен номер
2710 19 47“;
зз) точка 5а се изменя така:
„5а. „Горива за извънпътна техника и
трактори“ са течни горива, получени от нефт,
предназначени за двигатели с компресионно
запалване за извънпътна техника и трактори, включени в тарифен номер 2710 19 43 по
Комбинираната номенклатура на ЕС.“;
ии) в т. 6 думите „включено в тарифни
номера 2710 19 61 до 2710 19 69“ се заменят с
„включено в тарифен номер 2710 19 64“;
кк) в т. 7 думите „от нефтен произход“ се
заменят с „получено от нефт“ и пред тях се
поставя запетая, думите „тарифни номера от
2710 19 61 до 2710 19 69“ се заменят с „тарифни
номера 2710 19 62 и 2710 19 64“ и думите „БДС
ISO 3405“ се заменят с „БДС EN ISO 3405“;
лл) точка 27 се изменя така:
„27. „Метод за намаляване на емисиите“
е всеки монтиран на кораб възел, материал,
устройство, апарат или друга процедура, алтернативно гориво или метод за осигуряване

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

на съответствие, използван като алтернатива
на нискосернистите корабни горива, отговарящи на изискванията на наредбата, който е
приложим, нормативно определен и подлежащ
на проверка.“;
б) в § 1а накрая се добавя „и на Директива
2012/33/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на
Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение
на съдържанието на сяра в корабните горива“.
8. Параграф 6 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 6. Всяка година до 30 юни Министерството на околната среда и водите съвместно
с Държавната агенция за метрологичен и

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

технически надзор, Министерството на икономиката и енергетиката, Агенция „Митници“,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Националния статистически институт
на базата на прилагането на изискванията на
тази наредба и на БДС EN 14274, съответно на
Директива 98/70/ЕО и на Директива 99/32/
ЕО, изготвя годишни доклади до Европейската
комисия с обобщени национални данни за
качеството на течните горива за предходната
календарна година. Форматът на докладите
се определя от Европейската комисия.“
9. В приложение № 1 към чл. 6, т. 1 се
правят следните изменения:
а) таблица 1 се изменя така:
„Таблица 1

Показатели(7)

Единици за
измерване

1

2

Гранични стойности(1)
минимум

максимум

Методи за
изпитване(9)

3

4

Октаново число по изследователски
метод, RON(8)

95,0(2)

-

БДС ЕN ISO 5164 (3)

Октаново число по моторен метод,
MON

85,0(2)

-

БДС ЕN ISO 5163(3)

mg/l

-

5

БДС ЕN 237

kg/m 3

720,0

775,0

БДС ЕN ISO 3675
БДС ЕN ISO 12185(4)

mg/kg

-

10,0

БДС ЕN ISO 20846(4)
БДС ЕN ISO 20884 (4)
БДС EN ISO 13032

min

360

-

БДС ЕN ISO 7536

Съдържание на смоли (промити с
разтворител)

mg/100 ml

-

5

БДС ЕN ISO 6246

Корозия на медна пластина (3 h при
50 °С)

клас

Съдържание на олово
Плътност при 15 °С

Съдържание на сяра
Стабилност на окисление

Външен вид

1

5

БДС ЕN ISO 2160

прозрачен и светъл

визуална проверка

Съдържание на въглеводородни групи:
а) алкени
б) арени

% (V/V)
% (V/V)

-

18,0
35,0

БДС ЕN 15553
БДС EN ISO 22854 (4)

Съдържание на бензен

% (V/V)

-

1,00

БДС EN 12177
БДС EN 238(12)
БДС EN ISO 22854 (4)

Съдържание на кислород

% (m/m)

-

3,7(18)

БДС EN 1601
БДС EN 13132
БДС EN ISO 22854 (4)

% (V/V)

-

3,0

% (V/V)

-

10,0(18)

%
%
%
%
%

-

12,0
15,0
15,0
22,0
15,0

Съдържание на кислородсъдържащи
съединения:
а) метанол (добавят се стабилизиращи агенти)
б) етанол (може да са необходими
стабилизиращи агенти)(10)
в) изопропилов алкохол
г) изобутилов алкохол
д) третичен бутилов алкохол
е) етери (с 5 или повече С-атоми)
ж) други кислородсъдържащи(11)

(V/V)
(V/V)
(V/V)
(V/V)
(V/V)

БДС EN 1601(4*)
БДС EN 13132
БДС EN ISO 22854 (4)

С Т Р.
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Показатели(7)

1
Налягане на парите, VР
Клас А(5), (15)
Клас С(6), (16)
Дестилационни характеристики:
а) при 70 °С се изпаряват, Е70
Клас А(5), (15)
Клас С(6), (16)
б) при 100 °С се изпаряват, Е100
Клас А(5)
Клас С(6)
в) при 150 °С се изпаряват, Е150
Клас А(5)
Клас С(6)
г) край на кипене, FBP
д) остатък от дестилацията

Единици за
измерване

ВЕСТНИК
Гранични стойности(1)
минимум

максимум

2

3

4

kPa

45,0
50,0

60,0(13)
80,0

22,0
24,0

50,0
52,0

46,0
46,0

72,0
72,0

75,0
75,0
-

210
2

% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
°С
% (V/V)

Индекс на летливост (17) (10VP+7E70)
Съдържание на манган
(1)

(2)

(3)

(4)
(4*)

(5)
(6)
(7)

(8)

БРОЙ 88
Методи за
изпитване(9)
5
БДС EN 13016-1

БДС ЕN ISO 3405(14)

1064 (18)
mg/l

С т ой нос т и т е, посочен и в п ри ложен ие т о,
представляват „реални стойности“. Те са установени въз основа на процедурите на БДС
EN ISO 4259 „Нефтопродукти. Определяне и
прилагане на данните за прецизност относно
методите за изпитване“, като при определяне на съответните минимални стойности е
отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването.
Резултатите от отделните изпитвания следва
да се интерпретират на базата на съответните
критерии, определени в БДС EN ISO 4259.
RON и MON са съгласно национално приложение към БДС ЕN 228. Стойността на
октановото число не може да е по-ниска от
стойността за обявената марка.
В съответствие с БДС EN 228 при изчисляване на крайните резултати за RON и MON
преди вписването им в протокола трябва да
се извади корекционният коефициент 0,2.
Арбитражен метод.
Арбитражен метод само при определяне на
метанол.
Клас А – лято, от 16 април до 15 октомври.
Клас С – зима, от 16 октомври до 15 април.
Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) задължително се изпитват при пускането на
горивата на пазара и се докладват в Европейската комисия съгласно изискванията на
Решение 2002/159/ЕС и на Директива 98/70/
ЕС, изменена и допълнена с директиви 2003/17/
ЕС, 2009/30/ЕС и 2011/63/ЕС.
Методите за изпитване са определени в БДС
EN 228:2013. Може да се използват други
методи за изпитване вместо тези, посочени

-

(9)

(10)
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

2

БДС EN 16135
БДС EN 16136

в БДС EN 228:2013, ако може да се докаже,
че те дават най-малко същата точност и
най-малко същото ниво на прецизност като
методите, които заменят.
Прилаганите методи за изпитване трябва да
отговарят на последната публикувана версия
на съответния стандарт.
Трябва да отговаря на БДС EN 15376.
Други моноалкохоли и етери с температура
на край на кипене не по-висока от тази, определена в БДС EN 228:2013.
В случай на спор БДС EN 238 е неподходящ
като арбитражен метод.
Стойността се отнася за бензини, несъдържащи
биоетанол. За бензини, съдържащи биоетанол,
към стойността се добавя допустимото превишение на налягането на парите през летния
период от таблица 2. Виж § 8 от преходните
и заключителните разпоредби на наредбата.
При арбитраж се използва автоматичният
уред по БДС EN ISO 3405.
Преходен период „зима – лято“ – от 16 април
до 31 май, не важи за производители и вносители.
Преходен период „лято – зима“ – от 16 октомври до 30 ноември, не важи за производители
и вносители.
Прилага се само за периода 16 октомври –
15 април.
Виж § 7a от преходните и заключителните
разпоредби на наредбата.“;

б) в текста след таблица 2 навсякъде думите
„БДС EN ISO 4259:2006“ се заменят с „БДС
EN ISO 4259“.
10. Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 6, т. 2
Горива за дизелови двигатели
Показатели(6)

Единици за
измерв ане

1

2

Цетаново число

Гранични стойности(1)
минимум

максимум

3

4

51,0

-

БДС EN ISO 5165(2)
БДС EN 15195
БДС EN 16144

46,0

-

БДС EN ISO 4264

820,0

845,0

(8)

Цетанов индекс
Плътност при 15 °С

kg/m

Методи за
изпитване(9)

3

5

БДС EN ISO 3675(2)
БДС EN ISO 12185

Полициклични арени

% (m/m)

-

8,0

БДС EN 12916(7)

Съдържание на сяра

mg/kg

-

10,0

БДС EN ISO 20846(2)
БДС EN ISO 20884 (2)
БДС EN ISO 13032

Пламна температура

°С

над 55

-

БДС EN ISO 2719

Коксов остатък (на 10 % остатък от
дестилация)

% (m/m)

-

0,30

БДС EN ISO 10370

Съдържание на пепел

% (m/m)

-

0,01

БДС EN ISO 6245

Съдържание на вода

mg/kg

-

200

БДС EN ISO 12937

Общо количество онечиствания

mg/kg

-

24

БДС EN 12662

Корозия на медна пластина
(3 h при 50 °С)

клас

Стабилност на окисление

g/m 3
h

20

25
-

БДС EN ISO 12205
БДС EN 15751

Смазваща способност
(wsd 1,4) при 60 °С

µm

-

460

БДС EN ISO 12156-1

Вискозитет при 40 °С

mm 2/s

2,00

4,50

БДС EN ISO 3104

% (V/V)
% (V/V)
°С

85
-

< 65
360

БДС EN ISO 3405(10)
БДС EN ISO 3924 (12)

°C
°C

-

5
минус 15

% (V/V)

-

7,0

mg/l

-

2

Дестилационни характеристики:
а) % (V/V) дестилирали до 250 °С
б) % (V/V) дестилирали до 350 °С
в) 95 % (V/V) дестилирали до
Гранична температура на филтруемост CFPP:
а) клас А (3)
б) клас Е (4), (11)
Съдържание на метилови естери на
мастни киселини (FAME)(5)
Съдържание на манган(13)
(1)

(2)
(3)
(4)

С т ойнос т и т е, посочени в п ри ложениет о,
представляват „реални стойности“. Те са установени въз основа на процедурите на БДС
EN ISO 4259 „Нефтопродукти. Определяне и
прилагане на данните за прецизност относно
методите за изпитване“, като при определяне
на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна
и по-висока от 0), където R е възпроизводимост та на резултатите от изпитването.
Резултатите от отделните изпитвания следва
да се интерпретират на базата на съответните
критерии, определени в БДС EN ISO 4259.
Арбитражен метод.
Клас А – лято, от 16 април до 15 октомври.
Клас Е – зима, от 16 октомври до 15 април.

БДС EN ISO 2160

1

(5)

(6)

(7)

(8)

БДС ЕN 116
БДС EN 14078
pr EN 16576

FAME трябва да отговаря на изискванията
на БДС EN 14214. Виж § 10 от преходните и
заключителните разпоредби.
Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) задължително се изпитват при пускането на горивата на пазара и задължително се докладват
в Европейската комисия съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕС и на Директива
98/70/ЕС, изменена и допълнена с директиви
2003/17/ЕС, 2009/30/ЕС и 2011/63/ЕС.
Полицикличните арени се определят като
общо съдържание на арени минус съдържанието на моноарени, като и двата типа са
определени по БДС EN 12916.
Методите за изпитване са определени в БДС
EN 590:2014. Може да се използват други
методи за изпитване вместо тези, посочени в

С Т Р.

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
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БДС EN 590:2014, ако може да се докаже, че
дават най-малко същата точност и най-малко
същото ниво на прецизност като методите,
които заменят.
Прилаганите методи за изпитване трябва да
отговарят на последната публикувана версия
на съответния стандарт.
При арбитраж се използва автоматичният
уред по БДС EN ISO 3405.
Преходен период „лято – зима“ – от 16 октомври до 30 ноември, не важи за производители
и вносители.
Стандартът позволява превръщането на резултатите в еквивалентни на тези, получени
по БДС EN ISO 3405.
Определянето на показателя се извършва след
разработване на методология за изпитване.“

11. В приложение № 6 към чл. 6, т. 7, букви „а“ и „б“ се правят следните изменения и
допълнения:
а) на ред „сяра“:
аа) в колона „DMB“ цифрата „1,0“ се заменя
с „1,5“ и индекс (11) се заличава;
бб) в колона „Методи за изпитване“ се
добавя „БДС EN ISO 14596“;

ВЕСТНИК
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б) индекс (11) след таблицата се заличава.
12. В приложение № 7 към чл. 6, т. 7,
буква „в“ в индекс (11) накрая се създава
изречение второ:
„Горива с по-високо съдържание на сяра
от посоченото в приложението могат да се
употребяват само от кораби, които използват
одобрени методи за намаляване на емисиите
и работят при затворен режим.“
13. В приложение № 9 към чл. 10, ал. 2 на
ред „*Вид гориво:“ се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 6 думите „газьоли за извънпътна
техника, кораби, плаващи по вътрешните
водни пътища, трактори и плавателни съдове
за отдих“ се заменят с „горива за извънпътна
техника и трактори“;
б) създава се нова т. 10:
„10. горива за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и за плавателни съдове
за отдих“;
в) досегашните т. 10 и 11 стават съответно
т. 11 и 12.
14. Създава се приложение № 11 към чл. 6а:
„Приложение № 11
към чл. 6а
Таблица 1

ЕКВИВАЛЕНТНИ НОРМИ ЗА ЕМИСИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ
НА ЕМИСИИТЕ
Максимални допустими стойности за съдържанието на сяра в корабните горива, определени в чл. 6,
т. 7, и съответстващите им норми за емисии:
Максимално допустимо съдържание на сяра
в корабните горива (тегловни проценти –
% m/m)

Съотношение на емисиит е на SО2 (изразени в
милионн и части – ррm) спрямо емисиите на СО2
(изразени в обемни проценти – % v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10
4,3
Забележки:
1. Използването на съотношението на емисиит е се прилага само при използване на получени от
нефт дестилатни или остатъчни горива.
2. В обосновани случаи, когато съдържанието на СО 2 е намалено чрез системата за пречистване
на отработени газове (ЕGС), съдържанието на СО 2 може да се измери на входа на системата за ЕGС,
при условие че точността на този метод може да бъде категорично доказана.

Таблица 2
КРИТЕРИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ
Методите за намаляване на емисиите, посочени в чл. 6а, съответстват най-малко на критериите
за използване, според това доколко са приложими:
Метод за намаляване на емисиите

Критерии за използване

Смесване на корабното гориво с Решение 2010/769/ЕС на Комисията от 13 декември 2010 г. за формуизпаряв ащите се количества втеч- лиране на критерии за прилагането в танкери за втечнен природен
нен природен газ (boil-off gas)
газ на алтернативни технологични методи вместо използването на
нискосернисти корабни горива, отговарящи на изискванията на
чл. 46 от Директива 1999/32/ЕО на Съвета относно намаляването
на съдържанието на сяра в определени течни горива, изменена с Директива 2005/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
съдържанието на сяра в корабните горива (ОВ, L 328, 14.12.2010 г.).
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Критерии за използване

Системи за пречистване на отра- Резолюция на МЕРС. 184(59), приета на 17 юли 2009 г.
ботени газове
„Промивната вода от системите за пречистване на отработени
газове, които използват химикали, добавки, препарати и съответни химикали, създадени намясто“, посочени в точка 10.1.6.1 от
Резолюция МЕРС. 184(59), не се изхвърля в морето, включително
в намиращи се в заливи пристанища, пристани и речни устия,
освен ако операторът на кораба докаже, че изхвърлянето на тази
промивна вода няма значителни отрицателни въздействия и не
поражда рискове за здравето на човека и околната среда. Ако
използваният химикал е сода каустик, достатъчно е промивната
вода да отговаря на критериите, предвидени в Резолюция МЕРС.
184(59), и нейното рН да не надвишава 8,0.
Биогорива

Използването на биогорива по смисъла на Закона за енергията от
възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 65
от 2014 г.), които отговарят на съответните стандарти CEN и ISO.
Смесите от биогорива и корабни горива трябва да съответстват
на нормите за максимално допустимо съдържание на сяра, определени в чл. 6, т. 7 от наредбата.

“
§ 2. В Постановление № 223 на Министерск и я съвет от 20 07 г. за изменение и
допълнение на Наредбата за изискванията
за качеството на течните горива, условията,
реда и начина на техния контрол (обн., ДВ,
бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 31 се изменя така:
„§ 31. (1) Методите за намаляване на емисиите, които попадат в приложното поле на
Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите
изисквания и оценяване съответствието на
оборудването на морските кораби (обн., ДВ,
бр. 76 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2009 г.;
попр., бр. 44 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 32 от
2010 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 84 от 2012 г. и
бр. 104 от 2013 г.), подлежат на одобряване
по реда на наредбата.
(2) Методите за намаляване на емисиите,
извън тези по ал. 1, подлежат на одобряване съгласно процедурата, посочена в чл. 3,
параграф 2 от Регламент (ЕО) 2099/2002
на Европейския парламент и на Съвета от
5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет
по морската безопасност и предотвратяване
на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за
изменение на регламентите относно безопасността на морския транспорт и предотвратяването на замърсяването от кораби (ОВ, L 324,
29.11.2002 г.), като се вземат под внимание:
1. указанията на Международната морска
организация;
2. резултатите от изпитванията на нови
методи за намаляване на емисиите;
3. ефектите върху околната среда, включително постижимите намаления на емисиите,
и въздействията върху екосистемите в пристанища, разположени в заливи или речни устия;
4. възможностите за мониторинг и проверка.“

2. В § 32:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) На екипажите на тези кораби се предоставя достатъчно време, за да извършат
всички необходими операции за промяна на
използваното гориво възможно най-скоро
след заставането на котва или на кей и найкъсно преди отплаването, като в корабните
дневници се записва времето за промяна на
използваното гориво.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Параграф 33 се изменя така:
„§ 33. (1) Изискването на чл. 6, т. 7, буква
„б“ за съдържание на сяра в корабните дизелови горива се прилага до 1 януари 2020 г. към
горивата, използвани от пътнически кораби,
плаващи под българско знаме извън зоните за
контрол на емисиите на серни оксиди, както
и от пътнически кораби, обслужващи редовни
рейсове до или от пристанища в Европейския
съюз, плаващи под всякакво знаме, които се
намират в морските пространства на Репуб
лика България.
(2) До 31 декември 2014 г. максималното
съдържание на сяра в корабните горива, използвани от кораби, плаващи под българско
знаме в зоните за контрол на емисиите на
серни оксиди, е 1,0 % (m/m), а от 1 януари
2015 г. – 0,1 % (m/m). Изискването се прилага
и за кораби, плаващи под българско знаме,
които са започнали пътуването си извън Европейския съюз.
(3) Изискването на приложение № 7 към
чл. 6, т. 7, буква „в“ за съдържание на сяра в
корабните остатъчни горива се прилага към
горивата, използвани от кораби, плаващи под
всякакво знаме, включително кораби, които са
започнали пътуването си извън Европейския
съюз, които се намират в морските пространства на Република България.“

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

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
7196

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2014 г. в размер 15 000 хил. лв. за съфинансиране изпълнението на железопътни проекти
на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по ОП „Транспорт“ съгласно
приложение № 1.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2014 г.
(3) Разходите по ал. 1 се предоставят целево
от бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията като капиталов трансфер за Национална
компания „Железопътна инфраструктура“.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по политика в областта на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, бюджетна програма „Развитие
на транспорта и осигуряване на безопасност,
сигурност и екологосъобразност“ по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Неусвоените средства по чл. 1, ал. 3
се възстановяват от Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията до
29 декември 2014 г.
Чл. 4. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
и да уведоми министъра на финансите.
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(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 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
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1
Проект

Допълнителни средства
(в хил. лв.
без ДДС)

„Реконструкция и електрификация на железопътната линия
Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък
Първомай – Свиленград“

6700

„Модернизаци я на железопътен участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската
железопътна мрежа“

5300

„Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от
жп линията Пловдив – Бургас“

3000

7197

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Изпълнителна агенция „Одит на средствата
от Европейския съюз“ към министъра на
финансите, приет с Постановление № 346 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 5
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2009 г., бр. 34
и 52 от 2010 г., бр. 2 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22
и 58 от 2012 г. и бр. 63 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Агенцията е орган за осъществяване
на специфични одитни дейности по фондове и
програми на Европейския съюз в съответствие
с международните споразумения за предоставяне на средства от Европейския съюз и
съответните регламенти на Европейския съюз,
отнасящи се до управлението и контрола на
предоставените средства по предприсъеди-
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нителните фондове на Европейския съюз, по
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз за програмен период
2007  –  2013 г. и по Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен
период 2014 – 2020 г.“
§ 2. В чл. 6, ал. 2 числото „61“ се заменя
със „72“.
§ 3. В чл. 21, т. 1 думите „оперативните
програми „Развитие на конкурентоспособ
ността на българската икономика“, „Развитие
на човешките ресурси“, „Административен
капацитет“, „Околна среда“, „Транспорт“,
„Регионално развитие“, „Техническа помощ“,
Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ се заменят с „оперативните програми за програмни периоди 2007 – 2013 г. и
2014 – 2020 г., финансирани от Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за рибарство“.
§ 4. В приложението към чл. 6, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „61“ се заменя със „72“.
2. На ред „Обща администрация“ цифрата
„6“ се заменя със „7“.
3. На ред „дирекция „Финансово-стопанска
и административна дейност“ цифрата „6“ се
заменя със „7“.
4. На ред „Специализирана администрация“
числото „53“ се заменя с „63“.
5. На ред „дирекция „Одитна дейност“
числото „42“ се заменя с „52“.
Заключителни разпоредби
§ 5. В Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната
администрация, приет с Постановление № 278
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 90 от 2012 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 8 числото „53“ се заменя с „49“.
2. В приложението към чл. 8:
а) в наименованието числото „53“ се заменя с „49“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„15“ се заменя с „14“;
в) на ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности и административноправно обслужване“ числото „15“ се заменя с „14“;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „36“ се заменя с „33“;
д) на ред „дирекция „Контрол и правни
дейности“ числото „20“ се заменя със „17“.
§ 6. В приложението към чл. 7, ал. 3 от
Устройствения правилник на Агенцията за
социално подпомагане, приет с Постановление
№ 25 на Министерския съвет от 2003 г. (обн.,
ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 63 от
2003 г., бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74 и 88 от
2006 г., бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и 71 от
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2008 г., бр. 2, 17 и 74 от 2010 г., бр. 88 от 2011 г.,
бр. 22 и 58 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г. и бр. 86
от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „4733“ се
заменя с „4731“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „4581“ се заменя с „4579“.
3. На ред „дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“
числото „69“ се заменя с „67“.
§ 7. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3
от Постановление № 215 на Министерския
съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на финансите и
за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
(обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112
от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и
87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и
102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27,
56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65,
77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от
2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г., бр. 81,
85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 2, 34, 46,
64 и 88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6 и 90
от 2012 г., бр. 73 от 2013 г. и бр. 63 от 2014 г.)
се правят следните изменения:
1. В т. 7 числото „53“ се заменя с „49“.
2. В т. 11 числото „7680“ се заменя със „7675“.
3. В т. 13 числото „61“ се заменя със „72“.
§ 8. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на труда и
социалната политика (обн., ДВ, бр. 91 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 2, 18 и 57 от 2010 г.,
бр. 38 и 88 от 2011 г., бр. 58 от 2012 г., бр. 77
от 2013 г. и бр. 86 от 2014 г.) в т. 2 числото
„4733“ се заменя с „4731“.
§ 9. Постановлението влиза в сила от
1 ноември 2014 г.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7198

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г. в размер 97 800 лв., които се
предоставят на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (УНРУА)
във връзка с тежкото социално-икономическо
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и хуманитарно положение в ивицата Газа
и организираната по този повод Донорска
конференция в Кайро за Палестина и възстановяване на Газа на 12 октомври 2014 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г. за официална помощ
за развитие.
Чл. 2. Организирането, координирането и
реализирането на проекта по чл. 1 се възлага
на министъра на външните работи.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по политика в областта на
активната двустранна и многостранна дипломация, бюджетна програма „Международно
сътрудничество“ по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на външните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 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
7202

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за одобряване на средства от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 8 747 305 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална
програма „Модернизация на материалната
база в училище“, приета с Решение № 221 на
Министерския съвет от 2014 г. за одобряване
на национални програми за развитие на средното образование, изменена с Решение № 502
на Министерския съвет от 2014 г.
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(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 2 935 938 лв.;
2. чрез бюджета на Министерството на
образованието и нау ката за Техническ и я
университет – София – 66 921 лв.;
3. по бюджета на Министерството на земеделието и храните – 504 519 лв.;
4. по бюджета на Министерството на културата – 69 071 лв.;
5. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 34 151 лв.;
6. по бюджетите на общините – 5 136 705 лв.,
разпределени съгласно приложението.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за
структурни мерки и програми за развитие на
образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1
да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна
програма „Училищно образование“ по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Образование“ по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 21, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“
по бюджета на Министерството на културата
за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
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време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да се
увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 7. Първостепенните разпоредители с
бюджет по съответните бюджети по чл. 1, ал. 2,
т. 1 – 5 да извършат съответните промени по
бюджетите си на базата на отчетените разходи
и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 8. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително и по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 5, т. 2 и чл. 89, ал. 1 от

ВЕСТНИК
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Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г., чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и във връзка с т. 4
от Решение № 221 на Министерския съвет от
2014 г. за одобряване на национални програми
за развитие на средното образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката, на министъра на земеделието и
храните, на министъра на културата, на министъра на младежта и спорта и на кметовете
на съответните общини.
§ 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
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 6

Област

Община

Дейност 1
Дейност 2 Дейност 3
„Обновяване
„Учебни
„Учебно
на учебноматериоборудватехническо
али и
не и обзаоборудване на пособия, веждане“
кабинети за
спортно
практическо
оборуд
обучение, раване“
ботилници и
лаборатории“

Дейност 4
„Подмяна
на подови
настилки“

Общо

Благоевград

Банско

7 505

7 505

Благоевград

Белица

17 500

17 500

Благоевград

Благоевград

21 041

50 698

Благоевград

Гоце Делчев

Благоевград

Гърмен

Благоевград

Петрич

Благоевград

Сандански

Благоевград

Симитли

Бургас

Айтос

Бургас

Бургас

Бургас
Бургас
Бургас

Руен

Бургас

Средец

Бургас

Сунгурларе

1 010

28 647
4 555

17 500

22 055

4 978

6 828

28 191

39 997

4 436

18 033

16 912

39 381

6 300

19 024

962

26 286

14 140

6 596

20 736

17 500

17 500

2 300

79 558

10 969

92 827

Карнобат

18 904

4 360

4 692

27 956

Поморие

555

3 598

2 694

4 378

4 153
17 500

17 500

5 007

12 079

17 500

17 500

Бургас

Царево

Варна

Аврен

7 633

7 633

690

690

Варна

Аксаково

1 165

16 587

17 500

35 252

Варна

Белослав

6 320

22 000

6 523

34 843

Варна

Варна

19 291

184 785

91 743

295 819
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Община

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Дейност 2 Дейност 3
Дейност 1
„Учебни
„Учебно
„Обновяване
материоборудвана учебноали и
не и обзатехническо
оборудване на пособия, веждане“
спортно
кабинети за
практическо
оборуд
обучение, раване“
ботилници и
лаборатории“

Дейност 4
„Подмяна
на подови
настилки“

Варна

Вълчи дол

6 478

Варна

Девня

3 489

4 749

7 674

15 912

Варна

Долни чифлик

3 011

4 876

8 715

16 602

Варна

Дългопол

6 795

17 500

24 295

Варна

Провадия

6 500

32 960

14 450

53 910

800

22 682

Велико Търново Велико Търново

5 961

Общо

12 439

23 482

Велико Търново Елена

6 500

6 500

Велико Търново Павликени

2 518

2 518

Велико Търново Свищов

1 900

Видин

Видин

6 500

Видин

Ново село

Враца

Борован

2 617

18 057

1 728

22 402

Враца

Бяла Слатина

8 041

28 971

23 323

60 335

Враца

Враца

14 328

120 138

46 025

180 491

Враца

Криводол

1 669

10 632

16 928

29 229

Враца

Оряхово

1 396

Габрово

Дряново

6 830

21 991

Габрово

Севлиево

2 076

2 970

Добрич

Балчик

6 500

8 130

Добрич

Генерал Тошево

2 921

13 590

Добрич

Добрич

1 361

32 880

Добрич

Добричка

Добрич

Тервел

7 132

Добрич

Шабла

22 000

Кърджали

Крумовград

Кърджали

Кърджали

6 349

613

6 962

Кърджали

Черноочене

5 415

15 794

13 204

34 413

Кюстендил

Дупница

6 500

15 915

Кюстендил

Кюстендил

5 708

5 708

Кюстендил

Невестино

3 870

3 870

Кюстендил

Сапарева баня

Ловеч

Априлци

Ловеч

Летница

950

2 148

11 755

14 853

Ловеч

Ловеч

265

3 468

22 817

26 550

Ловеч

Луковит

Ловеч

Тетевен

Ловеч

Троян

Монтана

Брусарци

Монтана

Вършец

3 250
5 700

5 700

9 800

11 196

4 672

33 493
5 046

35 000

4 597

49 630
16 511

1 525

1 398

35 766
1 398

8 773

15 905
22 000

17 500

22 097

22 415

15 512
31 808

15 512
31 808

2 491
5 338

7 943

5 148

15 582

11 854

5 749

17 603

57 975

17 500

80 813

3 123
11 750

5 150
6 500

3 123
11 750
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Област

Община

ВЕСТНИК
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Дейност 2 Дейност 3
Дейност 1
„Учебни
„Учебно
„Обновяване
материоборудвана учебноали и
не и обзатехническо
оборудване на пособия, веждане“
спортно
кабинети за
практическо
оборуд
обучение, раване“
ботилници и
лаборатории“

Дейност 4
„Подмяна
на подови
настилки“

Общо

Монтана

Медковец

2 368

Монтана

Монтана

21 780

Монтана

Якимово

11 056

Пазарджик

Белово

Пазарджик

Брацигово

Пазарджик

Велинград

12 539

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Панагюрище

Пазарджик

Септември

Перник

Земен

Перник

Перник

15 041

74 516

59 669

149 226

Перник

Радомир

4 455

21 991

3 939

30 385

Плевен

Долна Митрополия

19 000

15 094

34 094

Плевен

Кнежа

Плевен

Левски

Плевен

Плевен

Плевен

478

2 368
29 866

51 646
11 056

11 149

17 500

29 127

21 605

17 483

39 088

33 674

44 161

90 374

11 593

44 292

70 000

125 885

6 500

16 000

1 670

24 170

16 671

16 671

403

1 889

2 292

22 000

22 000

395

11 708
31 149

13 952

45 101

Червен бряг

6 500

57 157

16 000

79 657

Пловдив

Асеновград

6 489

Пловдив

Карлово

Пловдив

Куклен

536

Пловдив

Марица

10 437

14 550

1 700

26 687

Пловдив

Пловдив

7 898

70 206

51 025

129 129

Пловдив

Първомай

8 472

9 047

14 404

31 923

Пловдив

Раковски

6 496

8 261

Пловдив

Родопи

6 500

28 120

Пловдив

Хисаря

Разград

Завет

Разград

Исперих

Разград

Лозница

Разград

Разград

22 734

Русе

Ветово

4 600

Русе

Две могили

Русе

Русе

Русе

Сливо поле

Силистра

Алфатар

Силистра

Дулово

Силистра

Кайнарджа

Силистра

Силистра

11 670

11 670

Силистра

Тутракан

22 000

22 000

15 469

2 100

6 489
91 747

84 387

14 757
10 139

1 957

44 759
1 957
4 140

12 989

12 989
13 170

2 537

38 199

37 519

25 478

85 731

2 376
6 072

11 267

191 603
536

4 140
22 492

14 203

6 976
6 072

106 041

61 699

179 007

15 390

2 200

17 590

1 368

1 472

2 840

11 031

16 286

27 317

9 322

9 322
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Област

Сливен

ДЪРЖАВЕН
Община

ВЕСТНИК

Дейност 2 Дейност 3
Дейност 1
„Учебни
„Учебно
„Обновяване
материоборудвана учебноали и
не и обзатехническо
оборудване на пособия, веждане“
спортно
кабинети за
практическо
оборуд
обучение, раване“
ботилници и
лаборатории“

Котел

Сливен

Нова Загора

Сливен

Сливен

БРОЙ 88

27 234
861

Общо

17 500

44 734

41 392

87 247

21 950
45 855

22 811

Смолян

Баните

Смолян

Девин

Смолян

Мадан

Смолян

Смолян

Смолян

Чепеларе

София-град

Столична

65 860

260 728

София област

Божурище

София област

Ботевград

София област

Горна Малина

София област

Елин Пелин

София област

Етрополе

София област

Костенец

София област

Правец

София област

Сливница

София област

Челопеч

Стара Загора

Гурково

Стара Загора

Гълъбово

Стара Загора

Казанлък

Стара Загора

Мъглиж

19 964

19 964

Стара Загора

Николаево

10 761

10 761

Стара Загора

Раднево

7 218

7 218

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Чирпан

Търговище

Антоново

Търговище

Омуртаг

Търговище

Търговище

Хасково

Димитровград

6 500

Хасково

Ивайловград

4 269

Хасково

Свиленград

Хасково

Симеоновград

Хасково

Тополовград

Хасково

Харманли

Хасково

Хасково

Шумен

Върбица

Шумен

Нови пазар

Шумен

Смядово

6 500

Дейност 4
„Подмяна
на подови
настилки“

3 946

22 000

28 500

9 269

9 269

8 817

2 344

5 450

30 059

5 520

4 067

22 000

3 799

1 816

8 766

164 865

491 453
27 578

25 222

40 271

45 900

45 900

2 964

2 964

3 392

12 156

21 987

21 163
21 987

6 765

6 765
17 483

4 098

41 029
26 067

27 578
6 283

15 107

17 483

22 000

26 098

22 000

22 000

21 181

21 181
17 500

15 356

56 589

752

22 000

35 344

107 289

17 500

40 252

21 977
4 833

21 977

4 701

4 581

14 115

10 290

17 483

27 773

26 797

2 833

36 130

3 000

193

7 462

22 752

22 752

12 365

12 365

6 500

6 500
23 348

31 899

17 500

73 058

23 348
47 303

2 078
21 912
591

152 260
2 078

17 483

39 395
591
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Община

Шумен

Шумен

Ямбол

Елхово

Ямбол

Стралджа

Ямбол

Ямбол

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Дейност 2 Дейност 3
Дейност 1
„Учебни
„Учебно
„Обновяване
материоборудвана учебноали и
не и обзатехническо
оборудване на пособия, веждане“
спортно
кабинети за
практическо
оборуд
обучение, раване“
ботилници и
лаборатории“

ОБЩО ОБЩИНИ:

10 780

101 810

Дейност 4
„Подмяна
на подови
настилки“

Общо

591

36 329

3 130

30 005

5 916

49 831

2 816

18 864

1 776

23 456

2 969

17 483

20 452

2 805 270

1 703 820

5 136 705

525 805

20 294

57 214

7199

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2014 г. в размер 300 000 лв. за реализиране
на дейности по програма „Глобални библиотеки – България“, изпълнявана от фондация
„Глобални библиотеки – България“, с подкрепата на фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на
българския книжен сектор, библиотеки и
читалища“ по бюджета на Министерството
на културата за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на културата за 2014 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 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
7200

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за изменение на Постановление № 19 на
Министерския съвет от 2014 г. за одобряване
на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, 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.
и доп., бр. 45 и 79 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „499 344 577“ се заменя
с „380 562 546“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 числото „289 087 061“ се заменя
с „273 782 187“;
б) в т. 2 думите „50 170 хил.“ се заменят
с „46 880 214“;
в) в т. 3 думите „20 000 хил.“ се заменят
с „11 281 513“;
г) точка 4 се отменя;
д) в т. 5 числото „15 737 516“ се заменя с
„15 242 441“;

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

е) в т. 6 думите „20 000 хил.“ се заменят
със „17 573 783“;
ж) точка 7 се отменя;
з) в т. 8 думите „29 000 хил.“ се заменят
с „11 059 527“;
и) в т. 9 думите „30 000 хил.“ се заменят
с „3 419 600“;
к) в т. 10 думите „6 350 хил.“ се заменят
с „1 323 281“.
§ 2. Членове 5 и 7 се отменят.
§ 3. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „на министъра на здравеопазването“ и
„на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заличават.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2,
т. 1 се правят следните изменения:
1. В пореден № 1.2, в колона 3 числото
„116 000“ се заменя със „113 185“.
2. В пореден № 1.4, в колона 3 числото
„126 000“ се заменя със „122 443“.
3. В пореден № 1.5, в колона 3 числото
„1 000 000“ се заменя с „981 161“.
4. В пореден № 1.6, в колона 3 числото
„200 000“ се заменя със „196 707“.
5. В пореден № 1.7, в колона 3 числото
„200 000“ се заменя със „198 195“.
6. В пореден № 1.8, в колона 3 числото
„200 000“ се заменя със „197 302“.
7. В пореден № 1.9, в колона 3 числото
„150 000“ се заменя със „149 575“.
8. В пореден № 1.10, в колона 3 числото
„3 500 000“ се заменя с „3 313 792“.
9. Пореден № 1.12 се заличава.
10. В пореден № 1.17, в колона 3 числото
„300 000“ се заменя с „288 875“.
11. В пореден № 1.19, в колона 3 числото
„70 000“ се заменя с „66 827“.
12. В пореден № 1.20, в колона 3 числото
„67 000“ се заменя с „66 822“.
13. В пореден № 1.21, в колона 3 числото
„324 807“ се заменя с „324 544“.
14. В пореден № 1.22, в колона 3 числото
„112 000“ се заменя с „91 991“.
15. В пореден № 1.23, в колона 3 числото
„108 000“ се заменя със „103 571“.
16. В пореден № 1.24, в колона 3 числото
„75 000“ се заменя със „71 882“.
17. В пореден № 1.25, в колона 3 числото
„156 627“ се заменя със „156 548“.
18. В пореден № 1.26, в колона 3 числото
„130 276“ се заменя със „119 500“.
19. В пореден № 1.27, в колона 3 числото
„35 330“ се заменя с „35 230“.
20. В пореден № 1.28, в колона 3 числото
„52 000“ се заменя с „51 946“.
21. В пореден № 1.29, в колона 3 числото
„210 000“ се заменя с „208 812“.
22. В пореден № 1.30, в колона 3 числото
„90 000“ се заменя със „77 968“.
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23. В пореден № 1.31, в колона 3
„15 000“ се заменя с „14 996“.
24. В пореден № 1.32, в колона 3
„22 000“ се заменя с „21 913“.
25. В пореден № 1.33, в колона 3
„31 000“ се заменя с „30 982“.
26. В пореден № 1.34, в колона 3
„102 000“ се заменя с „87 574“.
27. В пореден № 1.35, в колона 3
„950 000“ се заменя с „946 186“.
28. В пореден № 1.36, в колона 3
„380 841“ се заменя с „380 712“.
29. В пореден № 1.37, в колона 3
„200 000“ се заменя със „198 944“.
30. В пореден № 1.38, в колона 3
„1 500 000“ се заменя с „1 388 381“.
31. В пореден № 2.1, в колона 3
„950 000“ се заменя с „909 015“.
32. В пореден № 2.3, в колона 3
„400 000“ се заменя с „357 346“.
33. В пореден № 2.5, в колона 3
„1 229 780“ се заменя с „1 036 762“.
34. В пореден № 2.6, в колона 3
„1 062 334“ се заменя с „1 054 033“.
35. Пореден № 2.8 се заличава.
36. Пореден № 2.9 се заличава.
37. В пореден № 2.10, в колона 3
„1 542 773“ се заменя с „1 521 025“.
38. В пореден № 3.1, в колона 3
„170 000“ се заменя със „168 712“.
39. В пореден № 3.2, в колона 3
„500 000“ се заменя с „498 964“.
40. В пореден № 3.3, в колона 3
„100 000“ се заменя с „99 847“.
41. В пореден № 3.4, в колона 3
„100 000“ се заменя с „99 847“.
42. В пореден № 3.5, в колона 3
„100 000“ се заменя с „99 847“.
43. В пореден № 3.6, в колона 3
„100 000“ се заменя с „99 847“.
44. В пореден № 3.9, в колона 3
„500 000“ се заменя с „461 964“.
45. В пореден № 3.10, в колона 3
„800 000“ се заменя със „799 999“.
46. В пореден № 3.11, в колона 3
„96 000“ се заменя с „95 917“.
47. В пореден № 3.12, в колона 3
„120 000“ се заменя със „117 600“.
48. В пореден № 3.13, в колона 3
„774 500“ се заменя със „774 018“.
49. В пореден № 4.1, в колона 3
„2 480 474“ се заменя с „2 478 121“.
50. В пореден № 4.2, в колона 3
„241 086“ се заменя с „239 657“.
51. В пореден № 4.3, в колона 3
„1 800 000“ се заменя с „1 796 204“.
52. В пореден № 4.4, в колона 3
„510 000“ се заменя с „488 890“.
53. В пореден № 4.6, в колона 3
„120 000“ се заменя със „113 418“.
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54. В пореден № 4.9, в колона 3
„180 000“ се заменя със „150 670“.
55. В пореден № 4.10, в колона 3
„700 000“ се заменя с „697 050“.
56. В пореден № 4.11, в колона 3
„1 740 856“ се заменя с „1 740 854“.
57. В пореден № 4.12, в колона 3
„900 000“ се заменя с „899 142“.
58. В пореден № 5.1, в колона 3
„252 000“ се заменя с „249 800“.
59. В пореден № 5.2, в колона 3
„1 000 000“ се заменя с „994 081“.
60. В пореден № 5.3, в колона 3
„252 979“ се заменя с „243 995“.
61. В пореден № 5.4, в колона 3
„350 000“ се заменя с „347 862“.
62. В пореден № 5.5, в колона 3
„2 704 277“ се заменя с „2 491 926“.
63. В пореден № 5.6, в колона 3
„500 000“ се заменя с „499 095“.
64. В пореден № 5.8, в колона 3
„529 515“ се заменя с „514 341“.
65. В пореден № 5.9, в колона 3
„500 000“ се заменя с „462 086“.
66. В пореден № 5.11, в колона 3
„155 457“ се заменя със „152 040“.
67. В пореден № 5.12, в колона 3
„155 316“ се заменя със „154 756“.
68. В пореден № 5.13, в колона 3
„138 849“ се заменя със „138 333“.
69. В пореден № 5.14, в колона 3
„259 850“ се заменя с „254 760“.
70. В пореден № 6.1, в колона 3
„473 000“ се заменя с „465 127“.
71. В пореден № 6.2, в колона 3
„650 000“ се заменя с „642 286“.
72. В пореден № 6.3, в колона 3
„380 000“ се заменя с „379 432“.
73. В пореден № 6.4, в колона 3
„280 000“ се заменя с „279 209“.
74. В пореден № 6.5, в колона 3
„7 000 000“ се заменя с „6 996 220“.
75. В пореден № 6.6, в колона 3
„839 452“ се заменя с „837 913“.
76. В пореден № 6.8, в колона 3
„740 000“ се заменя с „683 015“.
77. В пореден № 6.9, в колона 3
„200 000“ се заменя със „196 323“.
78. В пореден № 6.10, в колона 3
„499 998“ се заменя с „471 060“.
79. В пореден № 6.11, в колона 3
„35 000“ се заменя с „34 889“.
80. В пореден № 6.12, в колона 3
„423 000“ се заменя с „422 369“.
81. В пореден № 6.13, в колона 3
„112 962“ се заменя със „110 236“.
82. В пореден № 6.14, в колона 3
„1 400 000“ се заменя с „1 388 400“.
83. В пореден № 7.1, в колона 3
„754 317“ се заменя със „754 166“.
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84. В пореден № 7.5, в колона 3
„381 079“ се заменя с „380 969“.
85. В пореден № 8.1, в колона 3
„3 655 000“ се заменя с „3 653 674“.
86. В пореден № 8.2, в колона 3
„315 800“ се заменя с „312 581“.
87. В пореден № 8.3, в колона 3
„3 750 000“ се заменя с „3 315 567“.
88. В пореден № 8.7, в колона 3
„1 247 852“ се заменя с „1 214 267“.
89. В пореден № 8.9, в колона 3
„30 839“ се заменя с „30 680“.
90. В пореден № 9.2, в колона 3
„1 272 924“ се заменя с „1 246 731“.
91. В пореден № 9.3, в колона 3
„930 000“ се заменя с „928 996“.
92. В пореден № 9.4, в колона 3
„1 038 579“ се заменя с „1 001 966“.
93. В пореден № 9.6, в колона 3
„168 000“ се заменя със „167 312“.
94. В пореден № 9.12, в колона 3
„681 178“ се заменя с „638 001“.
95. В пореден № 9.13, в колона 3
„700 000“ се заменя с „687 247“.
96. В пореден № 9.14, в колона 3
„332 340“ се заменя с „309 395“.
97. В пореден № 9.15, в колона 3
„312 000“ се заменя с „308 669“.
98. В пореден № 9.16, в колона 3
„1 562 299“ се заменя с „1 551 627“.
99. В пореден № 9.17, в колона 3
„80 000“ се заменя със „79 856“.
100. В пореден № 9.18, в колона 3
„1 215 399“ се заменя с „1 213 579“.
101. В пореден № 9.20, в колона 3
„70 000“ се заменя с „69 997“.
102. В пореден № 10.2, в колона 3
„4 500 000“ се заменя с „4 496 719“.
103. В пореден № 10.3, в колона 3
„700 000“ се заменя с „698 282“.
104. В пореден № 10.4, в колона 3
„5 073 269“ се заменя с „4 433 773“.
105. В пореден № 10.6, в колона 3
„927 184“ се заменя с „853 085“.
106. В пореден № 10.7, в колона 3
„300 000“ се заменя с „286 532“.
107. В пореден № 10.8, в колона 3
„350 000“ се заменя с „344 637“.
108. В пореден № 10.9, в колона 3
„600 000“ се заменя с „594 865“.
109. В пореден № 10.10, в колона 3
„300 000“ се заменя с „298 915“.
110. В пореден № 11.1, в колона 3
„100 000“ се заменя с „95 680“.
111. В пореден № 11.2, в колона 3
„986 000“ се заменя с „979 083“.
112. В пореден № 11.6, в колона 3
„50 000“ се заменя с „49 998“.
113. В пореден № 11.7, в колона 3
„50 000“ се заменя с „49 892“.
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114. В пореден № 11.8, в колона 3
„50 000“ се заменя с „48 933“.
115. В пореден № 11.9, в колона 3
„1 352 000“ се заменя с „1 193 738“.
116. В пореден № 11.10, в колона 3
„570 000“ се заменя с „568 857“.
117. В пореден № 11.11, в колона 3
„400 000“ се заменя с „399 634“.
118. В пореден № 12.1, в колона 3
„868 000“ се заменя със „749 739“.
119. В пореден № 12.2, в колона 3
„438 000“ се заменя с „426 806“.
120. В пореден № 12.3, в колона 3
„635 000“ се заменя с „634 830“.
121. В пореден № 13.3, в колона 3
„300 000“ се заменя с „272 883“.
122. В пореден № 13.4, в колона 3
„430 000“ се заменя с „395 444“.
123. В пореден № 13.5, в колона 3
„470 989“ се заменя с „362 687“.
124. В пореден № 13.7, в колона 3
„280 000“ се заменя с „224 532“.
125. В пореден № 13.8, в колона 3
„296 438“ се заменя с „253 907“.
126. В пореден № 13.10, в колона 3
„797 275“ се заменя със „717 118“.
127. В пореден № 13.11, в колона 3
„597 029“ се заменя с „536 044“.
128. В пореден № 13.16, в колона 3
„38 500“ се заменя с „37 770“.
129. В пореден № 13.19, в колона 3
„450 000“ се заменя с „441 198“.
130. В пореден № 13.20, в колона 3
„200 000“ се заменя със „194 234“.
131. В пореден № 13.21, в колона 3
„75 000“ се заменя със „74 825“.
132. В пореден № 13.22, в колона 3
„450 000“ се заменя с „437 314“.
133. В пореден № 15.1, в колона 3
„1 100 000“ се заменя с „1 016 669“.
134. В пореден № 15.3, в колона 3
„994 183“ се заменя с „980 390“.
135. В пореден № 15.4, в колона 3
„708 000“ се заменя със „707 998“.
136. В пореден № 15.5, в колона 3
„222 305“ се заменя с „201 227“.
137. В пореден № 15.6, в колона 3
„1 199 770“ се заменя с „1 174 092“.
138. В пореден № 15.7, в колона 3
„1 510 000“ се заменя с „1 491 542“.
139. В пореден № 15.8, в колона 3
„160 000“ се заменя със „159 683“.
140. В пореден № 15.9, в колона 3
„1 200 000“ се заменя с „1 166 389“.
141. В пореден № 15.10, в колона 3
„150 000“ се заменя със „149 445“.
142. В пореден № 15.12, в колона 3
„500 000“ се заменя с „494 387“.
143. В пореден № 15.13, в колона 3
„170 903“ се заменя със „156 276“.
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144. В пореден № 15.14, в колона 3 числото
„200 000“ се заменя със „186 404“.
145. В пореден № 15.15, в колона 3 числото
„200 012“ се заменя със „199 521“.
146. В пореден № 16.2, в колона 3 числото
„136 054“ се заменя със „107 520“.
147. В пореден № 16.5, в колона 3 числото
„134 439“ се заменя със „134 252“.
148. В пореден № 16.6, в колона 3 числото
„150 456“ се заменя със „150 047“.
149. В пореден № 16.7, в колона 3 числото
„91 800“ се заменя с „87 127“.
150. В пореден № 16.8, в колона 3 числото
„206 000“ се заменя със „198 929“.
151. В пореден № 16.9, в колона 3 числото
„130 000“ се заменя със „129 663“.
152. В пореден № 16.11, в колона 3 числото
„500 000“ се заменя с „499 194“.
153. В пореден № 16.13, в колона 3 числото
„700 000“ се заменя с „699 741“.
154. Пореден № 16.14 се заличава.
155. В пореден № 16.15, в колона 3 числото
„5 000 000“ се заменя с „4 998 923“.
156. В пореден № 16.18, в колона 3 числото
„234 000“ се заменя с „233 748“.
157. В пореден № 16.19, в колона 3 числото
„299 513“ се заменя с „299 050“.
158. В пореден № 16.20, в колона 3 числото
„190 000“ се заменя със „189 885“.
159. В пореден № 16.21, в колона 3 числото
„309 700“ се заменя с „309 540“.
160. В пореден № 16.22, в колона 3 числото
„1 805 741“ се заменя с „1 778 680“.
161. В пореден № 16.23, в колона 3 числото
„100 000“ се заменя с „99 876“.
162. В пореден № 17.2, в колона 3 числото
„1 500 000“ се заменя с „1 496 294“.
163. В пореден № 17.3, в колона 3 числото
„1 500 000“ се заменя с „1 480 370“.
164. В пореден № 17.7, в колона 3 числото
„175 000“ се заменя със „174 316“.
165. В пореден № 17.8, в колона 3 числото
„190 000“ се заменя със „189 755“.
166. В пореден № 17.9, в колона 3 числото
„270 000“ се заменя с „269 804“.
167. В пореден № 18.1, в колона 3 числото
„320 000“ се заменя с „319 900“.
168. В пореден № 18.2, в колона 3 числото
„150 000“ се заменя със „149 963“.
169. В пореден № 18.3, в колона 3 числото
„220 000“ се заменя с „219 965“.
170. В пореден № 18.4, в колона 3 числото
„92 000“ се заменя с „91 950“.
171. В пореден № 18.5, в колона 3 числото
„397 898“ се заменя с „397 771“.
172. В пореден № 18.7, в колона 3 числото
„600 000“ се заменя с „598 901“.
173. В пореден № 18.8, в колона 3 числото
„308 000“ се заменя с „272 458“.
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174. В пореден № 18.9, в колона 3
„532 121“ се заменя с „517 701“.
175. В пореден № 18.10, в колона 3
„803 011“ се заменя със „795 175“.
176. В пореден № 18.13, в колона 3
„800 000“ се заменя със „751 321“.
177. В пореден № 18.14, в колона 3
„374 135“ се заменя с „316 382“.
178. В пореден № 19.1, в колона 3
„300 000“ се заменя с „298 255“.
179. В пореден № 19.4, в колона 3
„307 760“ се заменя с „307 618“.
180. В пореден № 20.4, в колона 3
„600 000“ се заменя с „595 897“.
181. Пореден № 21.1 се заличава.
182. В пореден № 21.2, в колона 3
„250 000“ се заменя с „215 322“.
183. В пореден № 21.3, в колона 3
„248 143“ се заменя с „220 607“.
184. В пореден № 21.4, в колона 3
„1 500 003“ се заменя с „1 495 933“.
185. В пореден № 21.6, в колона 3
„140 000“ се заменя със „139 893“.
186. В пореден № 21.7, в колона 3
„296 000“ се заменя с „295 868“.
187. В пореден № 21.8, в колона 3
„1 412 000“ се заменя с „1 411 907“.
188. В пореден № 21.10, в колона 3
„500 000“ се заменя с „495 005“.
189. В пореден № 21.13, в колона 3
„227 723“ се заменя с „223 851“.
190. В пореден № 21.14, в колона 3
„516 992“ се заменя с „478 189“.
191. В пореден № 21.17, в колона 3
„5 000 000“ се заменя с „4 999 944“.
192. В пореден № 22.1, в колона 3
„6 000 000“ се заменя с „5 200 000“.
193. В пореден № 23.1, в колона 3
„147 584“ се заменя със „143 971“.
194. В пореден № 23.4, в колона 3
„240 030“ се заменя с „234 773“.
195. В пореден № 23.8, в колона 3
„750 000“ се заменя със „747 653“.
196. В пореден № 23.9, в колона 3
„234 000“ се заменя с „233 999“.
197. В пореден № 23.13, в колона 3
„406 957“ се заменя с „404 923“.
198. В пореден № 23.14, в колона 3
„476 301“ се заменя с „473 918“.
199. В пореден № 23.15, в колона 3
„206 445“ се заменя с „200 184“.
200. В пореден № 23.17, в колона 3
„545 320“ се заменя с „539 635“.
201. В пореден № 23.18, в колона 3
„368 458“ се заменя с „362 566“.
202. В пореден № 23.19, в колона 3
„1 415 191“ се заменя с „1 079 567“.
203. В пореден № 24.5, в колона 3
„978 297“ се заменя с „977 504“.
204. В пореден № 24.7, в колона 3
„411 481“ се заменя с „376 301“.
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205. В пореден № 24.9, в колона 3
„1 242 009“ се заменя с „1 109 573“.
206. В пореден № 24.10, в колона 3
„800 000“ се заменя със „798 944“.
207. В пореден № 25.1, в колона 3
„1 558 539“ се заменя с „1 543 071“.
208. В пореден № 25.5, в колона 3
„62 000“ се заменя с „60 314“.
209. В пореден № 25.6, в колона 3
„495 000“ се заменя с „448 677“.
210. В пореден № 25.8, в колона 3
„27 100“ се заменя с „25 096“.
211. В пореден № 25.9, в колона 3
„74 400“ се заменя със „73 114“.
212. В пореден № 25.12, в колона 3
„1 773 041“ се заменя с „1 734 795“.
213. В пореден № 25.13, в колона 3
„344 800“ се заменя с „344 594“.
214. В пореден № 25.15, в колона 3
„1 155 810“ се заменя с „1 061 212“.
215. В пореден № 25.16, в колона 3
„500 000“ се заменя с „499 996“.
216. В пореден № 25.17, в колона 3
„100 000“ се заменя с „99 929“.
217. В пореден № 26.3, в колона 3
„316 575“ се заменя с „303 120“.
218. В пореден № 26.5, в колона 3
„3 200 000“ се заменя с „3 018 159“.
219. В пореден № 26.7, в колона 3
„2 345 000“ се заменя с „2 341 381“.
220. В пореден № 26.8, в колона 3
„330 000“ се заменя с „323 647“.
221. В пореден № 26.11, в колона 3
„350 000“ се заменя с „349 999“.
222. В пореден № 26.12, в колона 3
„1 397 715“ се заменя с „1 370 895“.
223. В пореден № 27.1, в колона 3
„932 000“ се заменя с „877 909“.
224. В пореден № 27.2, в колона 3
„1 490 977“ се заменя с „1 429 999“.
225. В пореден № 27.6, в колона 3
„1 000 000“ се заменя с „997 193“.
226. В пореден № 27.9, в колона 3
„608 825“ се заменя с „601 413“.
227. В пореден № 27.11, в колона 3
„455 523“ се заменя с „454 920“.
228. В пореден № 27.12, в колона 3
„3 500 000“ се заменя със „71 760“.
229. В пореден № 27.13, в колона 3
„1 000 000“ се заменя с „58 800“.
230. В пореден № 28.1, в колона 3
„599 512“ се заменя с „599 309“.
231. В пореден № 28.2, в колона 3
„400 000“ се заменя с „399 952“.
232. В пореден № 28.3, в колона 3
„664 224“ се заменя с „664 108“.
233. В пореден № 28.5, в колона 3
„694 281“ се заменя с „503 967“.
234. В пореден № 28.6, в колона 3
„204 506“ се заменя със „149 936“.
235. Пореден № 28.8 се заличава.
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236. На ред „Общо“, в колона 3 числото
„289 087 061“ се заменя с „273 782 187“.
§ 5. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 2,
т. 2 се правят следните изменения:
1. В пореден № 1, в колона 3 числото
„4 000 000“ се заменя с „3 999 909“.
2. В пореден № 2, в колона 3 числото
„2 000 000“ се заменя с „1 999 918“.
3. В пореден № 6, в колона 3 числото
„1 000 000“ се заменя с „997 490“.
4. В пореден № 8, в колона 3 числото
„1 000 000“ се заменя с „999 983“.
5. Пореден № 10 се заличава.
6. В пореден № 11, в колона 3 числото
„3 000 000“ се заменя с „2 768 577“.
7. В пореден № 13, в колона 3 числото
„4 150 000“ се заменя с „4 149 574“.
8. В пореден № 14, в колона 3 числото
„1 630 000“ се заменя с „1 583 389“.
9. В пореден № 18, в колона 3 числото
„3 000 000“ се заменя с „2 999 948“.
10. В пореден № 19, в колона 3 числото
„500 000“ се заменя с „491 481“.
11. В пореден № 21, в колона 3 числото
„2 000 000“ се заменя с „1 999 952“.
12. В пореден № 22, в колона 3 числото
„200 000“ се заменя със „199 993“.
13. На ред „Общо“, в колона 3 числото
„50 170 000“ се заменя с „46 880 214“.
§ 6. В приложение № 3 към чл. 1 се правят
следните изменения:
1. Пореден № 1 се заличава.
2. В пореден № 2, в колона 3 числото
„15 737 516“ се заменя с „15 242 441“.
3. В пореден № 2.2, в колона 3 числото
„3 800 000“ се заменя с „3 310 441“.
4. В пореден № 2.4, в колона 3 числото
„4 937 516“ се заменя с „4 932 000“.
5. Пореден № 4 се заличава.
6. В пореден № 3, в колона 3 числото
„20 000 000“ се заменя със „17 573 783“.
7. В пореден № 5, в колона 3 числото
„20 000 000“ се заменя с „11 281 513“.
8. В пореден № 6, в колона 3 числата
„12 000 000“ и „17 000 000“ се заменят съответно с „2 361 917“ и „8 697 610“.
9. В пореден № 7, в колона 3 числото
„30 000 000“ се заменя с „3 419 600“.
10. В пореден № 8, в колона 3 числото
„6 350 000“ се заменя с „1 323 281“.
11. На ред „Общо“, в колона 3 числото
„160 087 516“ се заменя с „59 900 145“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство
на Република България (обн., ДВ, бр. 50 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 109 от 1999 г., бр. 34
от 2007 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) С тази наредба се осигуряват мерки на
национално ниво за прилагането на Регламент
за изпълнение (ЕС) 923/2012 на Комисията от
26 септември 2012 г. за определяне на общи
правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги
и процедури и за изменение на Регламент
за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006,
(ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС)
№ 255/2010 (Регламент № 923/2012) (ОВ L
281 от 2012 г.), стандартите и препоръките
от Анекс 11 на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИК АО)
за обслужване на въздушното движение в
обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България.“
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. клас „G“ – в което са разрешени полети
по ППП и ПВП и се осигурява полетно-информационно обслужване при поискване на ВС.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изискванията за полетите на ВС в границите на всеки клас обслужвано въздушно
пространство са посочени в Допълнение № 4
на Регламент № 923/2012.“
§ 3. В глава първа наименованието на раздел
VІІ се изменя така: „Навигация, основана на
експлоатационни характеристики. Необходими
комуникационни характеристики“.
§ 4. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Навигационните спецификации,
прилагани при използване на навигация,
основана на експлоатационни характеристики, се определят от ГД „ГВА“. Когато е
приложимо, навигационните спецификации
за определени райони, пътни линии или трасета за обслужване на въздушното движение
(ОВД) се определят въз основа на регионални
споразумения за въздушна навигация.
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(2) Определената навигационна спецификация отговаря на нивото на комуникацията,
навигацията и обслужването на въздушното
движение, предоставяни в съответното въздушно пространство.“
§ 5. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Необходимите комуникационни характеристики се определят със заповед
на главния директор на ГД „ГВА“. Когато
е приложимо, типовете необходими комуникационни характеристики се определят
въз основа на регионално споразумение за
въздушна навигация.
(2) При определяне типовете необходими
комуникационни характеристики се отчита
изискването към предоставянето на обслужването на въздушното движение в съответното
въздушно пространство.“
§ 6. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Установяването на трасета за ОВД,
различни от схеми за стандартно отлитане
и долитане, се осъществява съгласно приложение № 2.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Разстоянието между паралелни пътни
линии или между осите на паралелни трасета
за ОВД, базирани на навигация, основана на
експлоатационни характеристики, се определят в зависимост от съответната необходима
навигационна спецификация.“
§ 7. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
„(1) Основни точки се установяват за определяне на трасе за ОВД или процедура за
подход по прибори и/или във връзка с изиск
вания на органите за ОВД за протичане на
информацията за полетите на ВС.“
§ 8. Раздел XV с наименование „Координация между оператора и органите за обслужване
на въздушното движение“ се отменя.
§ 9. В чл. 28, ал. 5 думите „глава пета
„Проектиране и експлоатация на летища“,
том I на Приложение 14 „Летища“ се заменят с
думите „дял трети „Светлини“, глава двадесет
и трета „Светлини, които излагат на опасност
ВС“ от Наредба № 14 от 2012 г. за летищата
и летищното осигуряване (обн., ДВ, бр. 86 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2014 г.)“.
§ 10. В чл. 29, ал. 1 думите „Наредба № 15
от 1999 г. за аеронавигационно информац ионно
обслужване (ДВ, бр. 96 от 1999 г.)“ се заменят
с „Наредба № 15 от 2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване (обн., ДВ,
бр. 37 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2014 г.)“.
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Множествата от електронни аеронави
гационни данни се защитават при тяхното
съхранение чрез 32-битова циклична контролна сума (CRC), осигурена от приложението,
работещо с тези множества от данни.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изискванията по ал. 1 не се отнасят
до комуникационни системи, използвани за
пренос на данни.“
§ 12. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Въздухоплавателно средство, за което
е известно или се предполага, че се намира
в аварийно състояние или е обект на незаконна намеса, ако е оборудвано с линия за
предаване на данни или транспондер, може
да ги използва:
1. в режим А, код 7700 – за обозначаване
на аварийно състояние;
2. в режим А, код 7500 – за незаконна
намеса, и/или
3. да активира аварийните възможности
на ADS-B или ADS-C, и/или
4. да предаде аварийно съобщение по линията за предаване на данни.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При действителна или предполагаема
незаконна намеса органите за ОВД в съответствие с установените местни процедури
незабавно уведомяват органите по опазване
на въздушния суверенитет на страната и обменят необходимата информация с оператора
или определен негов представител.“
§ 13. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Органът за ОВД може да предполага,
че отклонило се или неопознато ВС е обект
на незаконна намеса.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В случай че органът за ОВД прецени,
че отклонило се или неопознато ВС може да
е обект на незаконна намеса, незабавно уведомява органите, отговорни за осигуряване
на действията при незаконна намеса съгласно
местните инструкции за ОВД.“
3. Алинея 8 се отменя.
§ 14. Член 38 се отменя.
§ 15. В глава първа наименованието на
раздел XXVI се изменя така: „Управление
на безопасността“.
§ 16. Член 40а се изменя така:
„Чл. 40а. (1) С цел постигане на приемливо ниво на безопасност на гражданското
въздухоплаване в Република България Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ изготвя Национална програма
за безопасност в гражданското въздухоплаване.
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(2) Рамката за въвеждане и поддържане
на Националната програма за безопасност в
гражданското въздухоплаване се съдържа в
приложение № 11.“
§ 17. Член 40б се изменя така:
„Чл. 40б. Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ определя
в Националната програма за безопасност в
гражданското въздухоплаване приемливото
ниво на безопасност, което трябва да бъде
постигнато.“
§ 18. Член 40в се изменя така:
„Чл. 40в. (1) В изпълнение на Националната
програма за безопасност в гражданското въздухоплаване ГД „ГВА“ изисква доставчикът
на аеронавигационно обслужване да въведе
система за у правление на безопасност та
(СУБ), която да:
1. идентифицира рисковете за безопасността;
2. осигурява изпълнението на коригиращи
действия, необходими за поддържане на определените нива на безопасност;
3. предвиж да постоянно наблюдение и
редовна оценка на нивото на безопасността;
4. осигурява постоянното подобряване на
цялостното функциониране на системата за
управление на безопасността.
(2) Системата за управление на безопасността следва ясно да определя отговорността
за безопасността на длъжностните лица от
всички нива в структурата на доставчика на
аеронавигационно обслужване, включително
пряката отговорност за безопасността на неговото ръководство.
(3) Рамката за въвеждане и поддържане на
система за управление на безопасността се
съдържа в приложение № 12.
(4) Всяка промяна в системата за ОВД,
която оказва влияние върху безопасността,
включително въвеждане на намален минимум
за сепарация или нова процедура, се извършва
след оценка на значимостта на промяната и
оценка на безопасността, която показва, че
ще се поддържа приемливото ниво на без
опасност, и след консултации с потребителите.
(5) Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна админист раци я“ осъществява
наблюдение над доставчика след въвеждане
на промяната по ал. 3, за да се увери в постигането на определеното ниво на безопасност.
(6) Когато приемливото ниво на безопасност не може да бъде изразено в количествено
отношение, оценката на безопасността може
да се основава на експертна преценка.“
§ 19. В глава първа се създава раздел XXIX:
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„Раздел ХХІХ
Обща отправна система
Чл. 40е. (1) Световната геодезична система – 1984 (WGS-84), се използва като хоризонтална (геодезична) отправна система за
нуждите на въздушна навигация. Докладваните аеронавигационни географски координати
(указващи ширина и дължина) се изразяват
спрямо геодезичния референтен датум на
тази система.
(2) Вертикална отправна система за международна въздушна навигация е система с
начало средното морско ниво (MSL), определяща гравитационно зависими относителни
височини (превишения) спрямо повърхност,
наречена геоид.
(3) Като отправна система за време в гражданската авиация се използва Грегорианският
ка лендар и у ниверса лното координирано
време (UTC).“
§ 20. В чл. 45, ал. 2 след думите „се изоб
разяват“ се добавя „от органа за КВД и/или
от технически средства“.
§ 21. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. Органът за КВД освен в случаите,
посочени в раздел 8, SER A.8005, буква „б“,
т. 1 – 4 от Регламент № 923/2012, издава разрешение с осигуряване на сепарация между
ВС, които изпълняват полети по ОПВП.“
§ 22. В чл. 47 се създават ал. 3 и 4:
„(3) За всяко въздушно пространство, в което се прилага намалена вертикална сепарация
от 300 м (1000 ft) между полетно ниво 290 и
полетно ниво 410 включително, се установява
програма на регионално ниво за наблюдение
на точността на спазване на височината от
ВС, опериращи на тези полетни нива, за да се
гарантира, че непрекъснатото приложение на
намаления минимум за вертикална сепарация
отговаря на целите за безопасност. Обхватът
на регионалните програми за наблюдение се
изготвя така, че да е достатъчен за провеждането на анализи за груповата точност на ВС и
оценката на стабилността на систематичната
грешка при определянето на височината.
(4) Споделянето на данни от програмите за
наблюдение се урежда чрез междурегионални
споразумения.“
§ 23. В чл. 54, ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. при използване на радарни или ADS-B
данни необходимата информация включва
информация за местоположението и при поискване пътната линия и скоростта на ВС по
данните от радара или ADS-B, получени непосредствено преди предаването на контрола;
2. при използване на ADS-C данни необходимата информация включва четириизмерното
местоположение на ВС и при необходимост
друга информация.“
§ 24. Член 56 се отменя.
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§ 25. Член 57 се отменя.
§ 26. Член 57а се отменя.
§ 27. Чл. 58 се изменя така:
„Чл. 58. Когато е издадено разрешение на
ВС по контрол на въздушното движение за
първоначалния етап от полета – само за ускоряване на излитането на ВС, последващото
разрешение по маршрута се издава от РКЦ.“
§ 28. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. При предаване на последващо
разрешение от ВС по контрол на въздушното
движение след установена връзка със следващия орган за КВД по маршрута на полета с
използване на линия за предаване на данни
е задължителна двустранна речева комуникация между пилота и орган за КВД, издал
разрешението.“
§ 29. Член 60 се отменя.
§ 30. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. (1) Радарът за наземно движение
се използва за наблюдение на ВС и автотранспортни средства, които се движат по
маневрената площ на летището:
1. наблюдение на движението на ВС и автотранспортни средства по маневрената площ;
2. предаване на ВС на информация при
направляване на рулирането по искане на
екипажа на ВС и автотранспортни средства
или при необходимост;
3. предоставяне на помощ и препоръки
за безопасно и ефективно движение на ВС и
автотранспортните средства по маневрената
площ.
(2) Радарните и ADS-B наземни системи
осигуряват изобразяването на предупреждения
и сигнали за опасности, свързани с безопасността, включително опасност от конфликт,
предсказване на конфликти, предупреждения
за минимални безопасни височини и неумишлено дублирани вторични кодове.“
§ 31. Член 67 се отменя.
§ 32. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. (1) Информацията за опасността
от сблъскване на ВС, които изпълняват полет
във въздушни пространства – класове C, D,
E, F и G, включва само известни ВС, които
могат да създадат опасност от сблъскване.
(2) Информацията за опасността от сблъскване на ВС може да бъде непълна, като органите за ОВД не носят отговорност за нейното
постоянно излъчване или за нейната точност.“
§ 33. Член 70 се отменя.
§ 34. В чл. 71 ал. 1 се изменя така:
„(1) Метеорологичната и оперативната
информаци я за радионавигационното обслужване и летищата, която се включва в
полетно-информационното обслужване, се
предоставя в обединена форма.“
§ 35. Член 75 се отменя.
§ 36. Член 80 се отменя.
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§ 37. Член 81 се отменя.
§ 38. Член 82 се отменя.
§ 39. Член 83 се отменя.
§ 40. Член 92 се отменя.
§ 41. Член 93 се отменя.
§ 42. В чл. 94 се създава ал. 3:
„(3) В случаите, когато ГД „ГВА“ е определила типове необходими комуникационни характеристики за функциите на УВД, органите
за ОВД в допълнение на изискванията по ал. 2
се снабдяват с комуникационно оборудване,
което им позволява да осигуряват обслужване
в съответствие с определения тип необходими
комуникационни характеристики.“
§ 43. В чл. 98 се създава ал. 3:
„(3) В случаите, когато ГД „ГВА“ е определила типове необходими комуникационни характеристики за функциите на УВД, органите
за ОВД в допълнение на изискванията по ал. 2
се снабдяват с комуникационно оборудване,
което им позволява да осигуряват обслужване
в съответствие с определения тип необходими
комуникационни характеристики.“
§ 44. В чл. 106, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. пряка речева комуникация – използва
се отделно или в комбинация с комуникация
по линия за предаване на данни, когато се
използва за предаване на контролa при използване на радар или ADS-B, се установява
незабавно, а за други цели комуникацията
нормално се установява до 15 секунди;“.
§ 45. В чл. 113, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. средствата между РКЦ, които обслужват
съседни контролирани райони, осигуряват
пряка речева комуникация и когато е приложимо, комуникация по линия за предаване на
данни с автоматичен запис, които позволяват
незабавно установяване на връзка за предаване
на контрола на ВС чрез използване на радарни, ADS-B или АDS-C данни, а за други цели
комуникацията може да бъде установена до
15 секунди, освен ако регионално споразумение за въздушна навигация определя друго;“.
§ 46. Член 116 се изменя така:
„Чл. 116. Комуникационните средства за
осигуряване на връзка по чл. 114 и 115 осигуряват пряка речева комуникация, използвана
отделно или в комбинация с линия за предаване на данни; осигурени са с автоматичен
запис и позволяват незабавно установяване на
връзка за предаване на контрола на ВС чрез
използване на радарни, ADS-B или ADS-C
данни; за други цели комуникацията може
да бъде установена до 15 секунди.“
§ 47. В чл. 119 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или от ADS“ се заменят
с „други системи (напр. ADS-B, ADS-C)“.
2. В ал. 2 думите „14 дни“ се заменят с
„30 дни“.
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§ 48. Член 121 се отменя.
§ 49. Член 124 се изменя така:
„Чл. 124. (1) Центърът за полетна информация и районните контролни центрове се
осигуряват с метеорологичната информация
по т. 1.3 на приложение № 9 на Наредба № 3
от 2012 г. за метеорологичното обслужване на
гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 25
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2014 г.), като
особено внимание се обръща на наблюдавано
или очаквано влошаване на времето.
(2) Сведенията и прогнозите за времето по
ал. 1 покриват района за полетна информация
или контролирания район и други райони,
които са определени в регионално споразумение за въздушна навигация.“
§ 50. В чл. 126, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. метеорологична информация за въздушното пространство и съответните летища,
както е описано в т. 1.2 на приложение № 9
към чл. 128 от Наредба № 3 от 2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското
въздухоплаване;“.
§ 51. В чл. 130 ал. 1 се изменя така:
„(1) Летищните контролни кули се осигуряват с метеорологична информация за съответните летища, както е описано в т. 1.1 от
приложение № 9 към чл. 128 от Наредба № 3
от 2012 г. за метеорологичното обслужване
на гражданското въздухоплаване.“
§ 52. В глава шеста наименованието на
раздел ІІІ се изменя така: „Информация за
експлоатационното състояние на навигационното обслужване“.
§ 53. В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. радионавигационното обслужване и визуалните средства, които са важни за излитане,
отлитане, подход и кацане, изпълнявани в
границите на техните райони за отговорност;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. визуалните средства и радионавигационното обслужване, необходими за осигуряването на наземното движение.“
§ 54. В чл. 139 след думите „на средствата“
се добавя „и обслужването“.
§ 55. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 28 се изменя така:
„28. „Зонална навигация. Area navigation
(RNAV)“ е метод за навигация, който позволява на въздухоплавателното средство да
изпълнява полет по всяка желана траектория
в границите на зоната на действие на наземни
или орбитални навигационни средства или
в границите, определени от възможностите
на автономни средства, или при комбинация
от двете.“
2. Точка 56 се отменя.
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3. Точка 112 се отменя.
4. Създават се точки 124 – 135:
„124. „Система за управление на безопасността. Safety Management System“е систематичен подход за управлението на безопасността,
вк лючващ необходимите организационни
структури, отговорности, политики и процедури.
125. „Автоматичен зависим обзор – радиоразпръскване (Automatic dependent surveillance –
broadcast (ADS-B)“ са средства, чрез които въздухоплавателни средства, летищни превозни
средства и други обекти могат автоматично
да предават и/или приемат данни за идентификация, местонахождение и допълнителни
данни, каквото е уместно, в режим на радиоразпръскване по линия за предаване на данни.
126. „ADS контракт. ADS contract“ е средство, с помощта на което се осъществява обмен
на информация за условията на ADS договора
между наземните системи и въздухоплавателните средства. ADS контрактът определя
условията, при които ще започне предаване на
ADS доклади, и данните, които се съдържат
в тези доклади. Терминът „ADS контракт“ е
общ термин и означава в различните случаи
епизодични ADS контракти, ADS контракти
при поискване, периодични ADS контракти
или бедствен режим. ADS докладите могат да
бъдат предавани между наземните системи.
127. „Необходими комуникационни характеристики. Required communication performance
(RCP)“ са заявени необходими характеристики
на оперативните комуникации, поддържащи
определени УВД функции.
128. „Тип необходими комуникационни
характеристики. RCP Type“ е обозначение
(напр. RCP 240),представляващо стойността,
назначена на RCP параметрите за времето
на пренос, непрекъснатост, наличност и интегритет на комуникациите.
1 2 9. „ Н а в и г а ц и о н н а с п е ц и ф и к а ц и я .
Navigation specification“ са изисквания към
въздухоплавателното средство и екипажа,
необходими за осъществяване на навигация,
базирана на експлоатационни характеристики в рамките на определено въздушно
пространство.
130. „Спецификации на необходими навигационни характеристики. Required Navigation
Performance (RNP) Specification“ е навигационна спецификация, базирана на зонална
навигация, която вк лючва изисквания за
наблюдение и предупреждение, обозначени
с префикса RNP, напр. RNP 4, RNP APCH.
131. „Спецификации на зонална навигация.
Area Navigation (RNAV) Specification“ е навигационна спецификация, базирана на зонална
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навигация, която не включва изисквания за
наблюдение и предупреждение, обозначена с
префикса RNAV, напр. RNAV 5, RNAV 1.
132. „Навигация, основана на експлоатационни характеристики. Performance based
navigation (PBN)“ е зонална навигация, основана на експлоатационни характеристики,
изисквани за изпълнение на полет по трасе
за обслу ж ване на възд у шното дви жение,
процедура за инструментален подход или в
определено въздушно пространство.
133. „Радионавигационно обслужване. Radio
Navigation Service“ е обслужване, предоставящо насочване или данни за местоположение
за ефективното и безопасно изпълнение на
полетите, осъществявано с помощта на едно
или повече радионавигационни средства.
134. „Опорно начало. Datum“ е всяка количествена величина или множество от количествени величини, които могат да послужат
като основа или отправна точка за изчисление
на други количествени величини (ISO 19104).
135. „Препятствие. Obstacle“ е всеки неподвижен (временен или постоянен) или подвижен
обект, или част от него, която:
а) е разположена на повърхнина, предназначена за движение на въздухоплавателни
средства; или
б) пробожда определена повърхнина, предназначена да защити въздухоплавателните
средства в полет; или
в) е разположено извън тези повърхнини,
но представл ява опасност за възду шната
навигация.“
§ 56. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 2 думите „чл. 49, ал. 2“ се заменят
с „чл. 49, ал. 1“.
2. Създава се § 2а:
„§ 2а. С тази наредба се въвеждат изискванията на Приложение № 11 към Конвенцията за
международното гражданско въздухоплаване,
издание 13 от 2001 г. с всички изменения до
Поправки № 45, 46, 47, 48.“
3. В § 3 след думите „прилагането на наредбата“ се добавя „Регламент № 923/2012, както
и свързаните с него приемливи средства за
съответствие (Acceptable means of compliance)
и инст ру к тивни материа ли за прилагане
(Guidance Materials)“.
§ 57. Създава се § 4а:
„§ 4а. Навсякъде в наредбата думите „съгласно приложение № 1 от Наредба № 2 от
1999 г. за правилата за полети“ се заменят
със „съгласно Допълнение № 3 към Регламент
№ 923/2012 г.“.
§ 58. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 3
се отменя.
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§ 59. В приложение № 2 към чл. 12 и 20
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3.3 след думите „където не се използват радари“ се добавя „или ADS-B“, а в
изречение второ след думите „се контролират
чрез радарно“ се добавя „или ADS-B“.
2. В т. 4.3, буква „г“ след думите „не се
осъществява радарно“ се добавя „или ADS-B“.
3. В т. 4.5 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в изречение първо след думата „радарното“ се добавят „или ADS-B“;
б) в изречение второ думите „радарното
покритие“ се заменят с „покритието“.
4. В т. 4.5.3 след думите „вероятността от
пълен отказ на радар“ се добавя „или ADS-B“.
§ 60. В приложение № 3 към чл. 20 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на приложението се
изменя така: „Принципи за обозначаване
навигационните спецификации и трасета за
ОВД, различни от стандартни схеми за отлитане и долитане.“
2. Точка 1 се изменя така:
„1. Индекси за обозначаване на трасета за
ОВД и навигационните спецификации“.
3. В т. 1.1 думите „типовете необходими
навигационни характеристики“ се заменят с
„навигационните спецификации“.
4. Точка 1.1.1 се отменя.
5. В т. 1.1.2 след думите „за целите на
планиране на полетите“ се добавя „определената навигационна спецификация“, а думите
„определеният тип необходими навигационни
характеристики“ се заличават.
6. В т. 2.4 букви „а“ и „б“ се заличават.
7. В т. 2.4.1 думите „допълнителните букви
F, G, Y или Z“ се заменят с „буквите F или G“.
8. В т. 4.4 думите „буквите F, G, Y или Z“
се заменят с „буквите F или G“.
§ 61. Приложение № 4 към чл. 20 се отменя.
§ 62. В приложение № 6 към чл. 21 и 22
се правят следните изменения и допълнения:
1. В точка 3.1 след думите „радионавигационно средство“ се добавя „и се използва за
нуждите на КВД“.
2. В точка 3.2 след думите „използван за
ОВД“ се добавя „комуникации“.
3. Точка 3.4 се изменя така:
„3.4. Уникалното петбуквено и лесно за
произнасяне кодово име на основна точка
не се дава на друга основна точка. Когато е
необходимо да се премести основна точка, се
избира ново кодово име. В случаите, когато
дадена държава желае да запази разпределението на конкретното кодово име за повторна
употреба на друго място, това кодово име не
се използва за период най-малко шест месеца.“
4. Точка 3.5 се изменя така:
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„3.5. Уникалните петбуквени и лесни за
произнасяне кодови имена се определят след
съгласуване с регионалното бюро на ИК АО.“
§ 63. Приложение № 8 към чл. 70 се отменя.
§ 64. В точка 3.2, буква „б“ от приложение
№ 9 към чл. 40д, ал. 2 след думите „природните бедствия „ се добавя „критични ситуации,
свързани с общественото здраве“.
§ 65. Създава се приложение № 11 към
чл. 40а, ал. 2:
„Приложение № 11
към чл. 40а, ал. 2
Рамка за Националната програма за безопасност в гражданското въздухоплаване
Това приложение дава рамката за въвеждането и поддържането на Националната програма
за безопасност в гражданското въздухоплаване
(НПБГВ). Националната програма за безопасност в гражданското въздухоплаване е система
за управление на безопасността от страна на
Република България. Рамката съдържа четири
компонента и единадесет елемента, описани подолу. Въвеждането на НПБГВ е съизмеримо с
големината и комплексността на авиационната
система на Република България и изисква координация между множество органи, отговорни
за отделните функции на съответните елементи
в държавата. Рамката на НПБГВ, въведена в
това приложение, и рамката за системата за
управление на безопасността (СУБ) следва да се
разглеждат като взаимно допълващи се, въпреки
че са отделни рамки. Това приложение включва
и кратко описание на всеки елемент от рамката.
Забележка. По смисъла на това приложение
терминът „доставчик на услуги“ се отнася до
всяка организация, предоставяща авиационни
услуги. Терминът включва одобрени организации
за обучение, които са изложени на рискове за безопасността при предоставянето на своите услуги,
авиационни оператори, одобрени организации за
техническо обслужване, организации, отговорни
за типовото проектиране и/или производство
на въздухоплавателни средства, доставчици на
аеронавигационно обслужване, както и лицензирани летища, когато е приложимо.
1. Държавна политика по безопасност и цели
1.1. Държавна законодателна рамка за без
оп асност
Министерството на транспорта, съобщенията
и информационните технологии въвежда национална законодателна рамка и специфични правила
в съответствие с международните и националните стандарти, които определят как държавата
ще извършва управлението на безопасността в
Република България. Това включва участието
на държавните авиационни организации в определени дейности, свързани с управлението на
безопасността в държавата, както и определянето
на ролите, отговорностите и взаимоотношенията
на тези организации. Законодателната рамка по
безопасността и специфичните правила се преразглеждат периодично, за да се гарантира, че те
остават приложими и подходящи за държавата.
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1.2. Държавни задължения и отговорности
по безопасност
Министерството на транспорта, съобщенията
и информационните технологии определя, дефинира и документира изискванията, задълженията
и отговорностите по отношение на въвеждането и
поддържането на НПБГВ. Това включва насоки за
планиране, организиране, развитие, поддържане,
контрол и непрекъснато подобряване на НПБГВ
по начин, отговарящ на държавните цели по
безопасност. Това също включва ясна позиция
за осигуряването на необходимите ресурси за
осъществяване на ДПБ.
1.3. Разследване на произшествия и инциденти
Министерството на транспорта, съобщенията
и информационните технологии чрез дирекция
„Звено за разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътния транспорт“
координира и ръководи процеса за разследване на
авиационни събития, произшествия и инциденти.
Основната цел на този процес е предотвратяването
на произшествия и инциденти, а не разпределянето на вина или юридическа отговорност. Тези
разследвания трябва да подкрепят управлението
на безопасността в държавата. При изпълнението
на НПБГВ държавата поддържа независимостта
на организацията за разследване на произшествия
и инциденти от другите държавни авиационни
организации.
1.4. Политика по прилагане
Министерството на транспорта, съобщенията
и информационните технологии въвежда политика по прилагане, която определя условията
и обстоятелствата, при които на доставчика
на АНО е позволено вътрешно да анализира и
да се справя със събития, касаещи определени
отклонения от безопасността, в контекста на
своята система за управление на безопасността
(СУБ) и удовлетворявайки съответния държавен
орган. Политиката по прилагане също определя условията и обстоятелствата, при които
да се предприемат действия по отношение на
отклоненията от безопасността чрез установени
процедури за прилагане.
2. Държавно управление на риска за без
опасността
2.1. Изисквания по отношение на безопасността към СУБ на доставчика на АНО
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ създава механизми за
контрол, които регулират как доставчикът на
АНО ще идентифицира опасностите и ще управ
лява рисковете за безопасността. Те включват
изисквания, специфични оперативни правила
и политики за въвеждане и прилагане на СУБ
на доставчика на услуги. Изискванията, специфичните оперативни правила и политиките за
въвеждане и прилагане се преразглеждат периодично, за да се осигури да останат приложими
и подходящи за доставчика на услуги.
2.2. Договаряне на нивото на безопасност на
доставчика на услуги
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ се договаря с доставчика на
АНО относно нивото на безопасност на техните
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СУБ. Договореното ниво на безопасност на СУБ
на доставчика на АНО се преразглежда периодично, за да се осигури да остане приложимо и
подходящо за доставчика на услуги.
3. Държавно осигуряване на безопасността
3.1. Надзор на безопасността
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ въвежда механизми за
осигуряване на ефективно наблюдение на осемте
критични елемента на функцията за надзор на
безопасността. Също се въвеждат механизми,
които да гарантират, че идентифицирането на
опасностите и управлението на рисковете за
безопасността от страна на доставчиците на
услуги следват утвърдената нормативна рамка
(изисквания, специфични оперативни и прилагащи правила и политики). Тези механизми
включват инспекции, одити и прегледи, за да се
гарантира, че средствата за контрол на риска за
безопасността са правилно интегрирани в СУБ
на доставчика на услуги, че се прилагат, както
е предвидено, и че нормативните средства за
контрол оказват предвиденото влияние върху
рисковете за безопасността.
3.2. Събиране, анализ и обмен на данни по
безопасност
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ въвежда механизми за
осигуряване на събирането и съхранението на
данни за опасностите и рисковете за безопасността както на индивидуално, така и на общо
държавно ниво. Също се въвеждат механизми
за анализ на информация от събраните данни,
както и за активен обмен на информация за
безопасността с доставчиците на услуги и/или
други държави, когато е приложимо.
3.3. Насочване на надзора към по-проблемни
или нуждаещи се области въз основа на данните
за безопасността
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ въвеж да процедури
за приоритизиране на инспекциите, одитите и
прегледите към по-проблемните или нуждаещи
се области, основавайки се на анализа на данни
и опасности, на техните последици в дейностите,
както и на оценка на рисковете за безопасността.
4. Държавно популяризиране на безопасността
4.1. Вътрешно обучение, осведомяване и разпространение на информация по безопасност
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ осигурява обучение,
под пома г а о сведомено с т т а и д ву по с оч нат а
комуникация по отношение на свързаната с
безопасността информация в рамките на държавните авиационни организации на развитието на
организационна култура, която подпомага една
ефективна и ефикасна НПБГВ.
4.2. Външно обучение, осведомяване и разпространение на информация по безопасност
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ осигурява образование
и подпомага осведоменост та по от ношение
на рисковете за безопасността и двупосочната
комуникация на свързаната с безопасността ин-
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формация до доставчика на АНО на развитието
на организационна култура, която подпомага
една ефективна и ефикасна СУБ.“

§ 66. Създава се приложение № 12 към
чл. 40в, ал. 3:
„Приложение № 12
към чл. 40в, ал. 3
Рамка за система за управление на безопасността (СУБ)
Това приложение определя рамката за въвеждане и поддържане на система за управление на
безопасността (СУБ) от доставчик на аеронавигационно обслужване. СУБ е система за управление
на безопасността от дадена организация. Тази
рамка включва четири компонента и дванадесет елемента, които представят минималните
изисквания за въвеждането на СУБ. Изпълнението на предвиденото в рамката трябва да е в
съответствие с големината на организацията и
комплексността на предоставяните услуги. Това
приложение включва и кратко описание на всеки
елемент от рамката.
1. Политика по безопасност и цели
1.1. Ангажименти и отговорности на ръководството
Доставчикът на аеронавигационно обслужване
(АНО) определя политиката по безопасност на
организацията, която е необходимо да е в съответствие с международните и националните
изисквания и която се подписва от отговорния
ръководител на организацията. Политиката по
безопасност трябва:
• да отразява ангажиментите на организацията по отношение на безопасността;
• да включва ясно заявление за осигуряването
на необходимите ресурси за изпълнението
на политиката за безопасност;
• да бъде разгласена в цялата организация
с видимата подкрепа на ръководителите;
• да включва процедурите за докладване;
• да посочва ясно какво поведение в работата
е недопустимо;
• да включва условията, при които не се
прилагат дисциплинарни мерки.
На политиката по безопасност трябва перио
дично да се извършва преглед, за да се гарантира, че тя продължава да бъде приложима и
подходяща за организацията.
1.2. Отговорности за безопасността
Доставчикът на аеронавигационно обслужване определя отговорен ръководител, който да
носи изключителната отговорност от името на
доставчика на аеронавигационно обслужване за
въвеждането и поддържането на СУБ, независимо
от другите му функции.
Доставчикът на аеронавигационно обслужване определя отговорностите на всички членове
на ръководството, независимо от другите им
функции, както и на служителите, свързани с
функционирането на СУБ. Отговорностите по
безопасност и правомощията се документират
и разгласяват в цялата организация и включват
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определяне на ръководните нива, оправомощени
да вземат решения по отношение на управлението
на рисковете за безопасността.
1.3. Определяне на ключов за безопасността
персонал
Доставчикът на аеронавигационно обслужване
определя ръководител по безопасността, който
ще бъде лицето, което ще отговаря и координира
внедряването и поддържането на ефективна СУБ.
1.4. Координация при планиране на действия
за справяне с извънредни ситуации
Доставчикът на аеронавигационно обслужване е необходимо да има план за мероприятия
в случай на извънредни ситуации, който да
предвижда последователен и ефикасен преход
от нормална работа към работа в извънредни
ситуации и обратно, който да бъде подходящо
координиран с плановете за действия при извънредни ситуации на организациите, с които
е необходимо да си взаимодейства при предоставянето на своите услуги.
1.5. Документиране на СУБ
Доставчикът на аеронавигационно обслужване
разработва план за въвеждане на СУБ, одобрен
от ръководството на организацията и определящ подхода на организацията за управление
на безопасността по начин, който отговаря на
целите по безопасност. Организацията създава
и поддържа документирането на СУБ, описващо
политиката и целите по безопасността, изискванията, процесите и процедурите на СУБ, отговорностите, задълженията и правомощията за
процесите и процедурите, както и резултатите
от СУБ. Като част от документирането на СУБ
доставчикът на аеронавигационно обслужване
изготвя и поддържа наръчник по безопасност,
за да разпространи подхода за управление на
безопасността в организация.
2. Управление на риска за безопасността
2.1. Определяне на опасностите
Доставчикът на аеронавигационно обслужване
разработва и поддържа официално описан процес, осигуряващ запознаването на опасностите
в дейността си. Определянето на опасностите
се основава на комбинация от реактивни, проактивни и предвиждащи методи за събиране на
данни за безопасността.
2.2. Оценка и смекчаване на риска за без
опасността
Доставчикът на аеронавигационно обслужване
разработва и поддържа официално описан процес, осигуряващ анализа, оценката и контрола
на риска за безопасността при обслужване на
въздушното движение.
3. Осигуряване на безопасността
3.1. Наблюдение и измерване на нивото на
безопасността
Доставчикът на аеронавигационно обслужване
разработва и поддържа средства за проверка на
постигнатото ниво на безопасност в организацията, както и за проверка на ефективността
на средствата за контролиране на рисковете за
безопасността. Постигнатото ниво на безопасност
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на организацията следва да се проверява спрямо
индикаторите по безопасност и планираните
цели за ниво на безопасност на СУБ.
3.2. Управление на промяна
Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да:
• разработва и поддържа официално описан
процес за идентифициране на промените
в рамките на организацията, който може
да засегне установени процеси и услуги;
• опише реда за постигане на определеното
ниво на безопасност преди въвеждането
на промените;
• премахва или променя средствата за контрол на риска за безопасността, които вече
не са необходими или ефективни поради
промени в оперативната среда.
3.3. Непрекъснато подобряване на СУБ
Доставчикът на аеронавигационно обслужване разработва и поддържа официално описан
процес за:
• идентифициране на причините за функц иони ра не на С У Б под оп ределени т е
изисквания;
• определяне последиците за оперативната
среда от функционирането на СУБ под
приетите изисквания;
• премахване или намаляване на тези причини.
4. Популяризиране на безопасността
4.1. Обучение
Доставчикът на аеронавигационно обслужване
разработва и поддържа програма за обучение по
безопасност, която да гарантира, че персоналът
е обучен и компетентен да извършва задълженията си по СУБ. Обхватът на обучението по
безопасност е необходимо да е подходящ за ангажираността на всеки служител в СУБ.
4.2. Осведомяване по безопасност
Доставчикът на аеронавигационно обслужване разработва и поддържа официално описани средства за осведомяване по безопасност,
гарантиращи, че всички служители са напълно
осведомени за СУБ, предаващи критичната за
безопасността информация и обясняващи защо се
предприемат конкретни действия по безопасност
и защо се въвеждат или променят процедури по
безопасност.“

6954

Министър:
Николина Ангелкова

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2012 г. за издаване и отнемане
на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към
организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях (ДВ,
бр. 46 от 2012 г.)
Параграф единствен. Приложение № 2 към
чл. 9 се изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 9
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
MINISTRY OF TR ANSPORT, INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ГРА ЖДАНСК А ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
DIRECTOR ATE GENER AL „CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION“
СВИДЕТЕЛСТВО
CERTIFICATE
№ ........../...................20...г.
Съгласно Регламент (ЕС) № 550/2004 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011, чл. 16в, ал. 2 от Закона за
гражданското въздухоплаване и Наредбата за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора
върху тях, които са в сила към момента, и при условията, посочени в свидетелството, Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“) удостоверява в качеството си на национален надзорен орган, че:
Pursuant to Regulation (EC) 550/2004 of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC)
1035/2011, Art. 16c, (2) of the Civil Aviation Act, Regulation of the Minister of Transport, Information Technology and
Communications for the time being in force and subject to the conditions specified in this certificate, the DG CA A hereby
certifies:
(Име и адрес на организацията)
(Аpplicant Organisation Name and Address)

като организация – доставчик на аеронавигационно обслужване, съответства на Общите изисквания, приложими
към обслужванията, посочени в приложения списък, и е годен да ги предоставя.
as an air navigation service provider organisation is compliant with the Common Requirements applicable to the services
listed in the attached schedule and, therefore, capable оf providing them.
Общи условия
1. Това свидетелство изисква съответствие с процедурите и другите договорености, специфицирани в описанието
и структурата на организацията.
2. Това свидетелство е валидно, докато организацията отговаря на приложимите Общи изисквания и специфични
условия, определени за обслужванията, включени в приложения списък.
3. Предмет на съответствие с условията, което може да бъде удостоверено от ГД „ГВА“ по всяко време, това
свидетелство ще бъде валидно за период от … (…) години и ще бъде подновено в случай на необходимост при
заявяване от страна на организацията.
General Conditions
1. This certificate requires compliance with the procedures and other arrangements specified in the organisation exposition.
2. This certificate is valid whilst the organisation remains compliant with the applicable Common Requirements and the
specific conditions identified for the services included in the certificate schedule.
3. Subject to continuous compliance with the foregoing conditions, which may be verified by the NSA at any time, this
Certificate shall remain valid for a .....(…..) years period and be renewed if is necessary by request from the organization.
Място и дата на издаване: ............. , ............. , 20 ...
Place & Date of Issue:
Подпис: ..............................................................................................................................................................................................
Signature: (Главен директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице/signature of the Director General DG
CA A or authorized person)
Име на организацията:
..................................................................................................................................................................................................................
(име на заявителя)

Референция: .........................................................................................................................................................................................
(номер на свидетелството, издадено от ГД „ГВА“)

Услуги

Вид на обслужванията,
които ще бъдат
предоставяни

Част от обслужванията,
които ще бъдат
предоставяни

Подчаст на обслужванията,
които ще бъдат
предоставяни

Идентифицирани
условия

ОВД
(АТС)
...............................................................................................................................................................................................................
КНН
(CNS)
...............................................................................................................................................................................................................
АИО
(AIS)
...............................................................................................................................................................................................................
МЕТ
(MET)
...............................................................................................................................................................................................................
Дата на издаване: ..............................., 20 ................
Подпис: ..................................................
(за ГД „ГВА“)“

6955

Министър:
Николина Ангелкова
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-748
от 20 октомври 2014 г.

за определяне на срокове за съхранение на
лични данни, обработвани в Министерството
на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на
Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления
от общ характер
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат сроковете за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните
работи (МВР) във връзка с провеждане на
наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и на
проверки за наличие на данни за престъпления
от общ характер.
Чл. 2. (1) В Министерството на вътрешните
работи се изграждат информационни фондове,
в които се обработват лични данни на лица
във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на НПК и на проверки за
наличие на данни за престъпления от общ
характер.
(2) Целта на обработката и съхранението
на личните данни по ал. 1 е защита на националната сигурност, противодействие на
престъпността, разкриване на престъпления
и опазване на обществения ред.
Чл. 3. Личните данни по чл. 2, с изключение на тези, отнасящи се до пострадали
лица и заявители на престъпления, се заличават при настъпване на някое от следните
обстоятелства:
1. постановен отказ от образуване на наказателно производство на основание чл. 24,
ал. 1, т. 1 НПК поради това, че деянието не е
извършено или не съставлява престъпление;
2. не е образувано наказателно производство
в случаите на чл. 24, ал. 4 НПК;
3. наказателното производство е прекратено:
а) на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК
поради това, че деянието не е извършено или
не съставлява престъпление и са изтекли
сроковете по чл. 243, ал. 9, изр. 2 НПК; или
б) на основание чл. 243, т. 2 НПК поради
това, че обвинението не е доказано и са изтекли
сроковете по чл. 243, ал. 9, изр. 2 НПК; или
в) на основание чл. 24, ал. 4 НПК;
4. влязла в сила оправдателна присъда;
5. изтекъл давностен срок по чл. 81, ал. 3
във връзка с чл. 80 от Наказателния кодекс
(НК) при:
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а) постановен отказ от образуване на наказателно производство на основание чл. 24,
ал. 1 НПК с изключение на случаите на чл. 24,
ал. 1, т. 1 НПК; или
б) прекратяване на наказателното производство на основание чл. 24, ал. 1 НПК
с изключение на случаите на чл. 24, ал. 1,
т. 1 НПК;
6. наложена е глоба по административен
ред на основание чл. 218б НК и е изтекла една
година от датата на извършване на деянието;
7. освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание
(чл. 78а НК);
8. лицето е починало – във всички останали случаи.
Чл. 4. Личните данни на пострадало лице,
обработвани в информационни фондове на
МВР във връзка с провеждане на наказателно
производство по реда на НПК и на проверки
за наличие на данни за престъпления от общ
характер, се заличават при настъпване на
смърт на лицето, но не по-рано от 10 години
от датата на въвеждането им във фондовете
на МВР.
Чл. 5. Личните данни на за явител на
престъпление, обработвани в информационни
фондове на МВР във връзка с провеждане на
наказателно производство по реда на НПК
и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер, се заличават при
изтичане на 5 години от датата на въвеждането
им във фондовете на МВР.
Ч л. 6. За ли чаванет о на ли чни данни,
обработвани в информационни фондове на
МВР във връзка с провеждане на наказателно
производство по реда на НПК и на проверки
за наличие на данни за престъпления от общ
характер, се извършва по реда за обработка на
лични данни в МВР, определен от министъра
на вътрешните работи.
Чл. 7. Сроковете по чл. 3 не се отнасят до
снемането на полицейска регистрация. Снемането на полицейска регистрация се извършва
при условията на Закона за Министерството
на вътрешните работи.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Лични данни“ е съвкупност от следните данни:
а) собствено, бащино и фамилно име;
б) единен граждански номер, личен номер
на чужденец или дата на раждане за чужденец;
в) гражданство;
г) етническа група (според самоопределението на лицето);
д) пол;
е) образование;
ж) професия/специалност;
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з) мес т орож ден ие – д ърж а ва, общ и на,
населено място;
и) местоживеене – държава, област, община, населено място, жилищен комплекс,
к вартал, улица, номер, блок, вход, ета ж,
апартамент, телефон;
к) месторабота – предприятие/фирма, ЕИК,
държава, община, населено място, квартал,
улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент,
телефон; ведомство, длъжност;
л) икономическа активност;
м) прякори.
2. „Заявител на престъпление“ е лице,
което е подало съобщение, съдържащо данни за престъпление от общ характер и не е
пострадало от престъплението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл. 26, т. 3 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
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§ 3. Сроковете по чл. 3 се прилагат и за
лични данни, обработвани в информационни
фондове на МВР във връзка с провеждане на
наказателно производство по реда на НПК
и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер, въведени преди
влизане в сила на тази инструкция.
§ 4. Сроковете по чл. 3 се прилагат и за
лични данни, обработвани в информационни
фондове на МВР във връзка с провеждане на
наказателно производство по реда на НПК и на
проверки за наличие на данни за престъпления
от общ характер, когато производствата или
проверките са приключили при действието на
отменения НПК (отм., ДВ, бр. 86 от 2005 г.).
§ 5. Инструкцията влиза в сила на 1.11.2014 г.
Министър:
Йордан Бакалов
7228
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-82
от 8 октомври 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и 9 ЗНП и чл. 12,
ал. 2, 4 и 7 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Дулово, Решение № 430 по
протокол № 27 от 27.06.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Дулово, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Силистра, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради липса на ученици
за настан яване в обслу ж ващото звено през
учебната 2014/2015 г. закривам Ученическо общежитие – гр. Дулово, община Дулово, област
Силистра.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото обслужващо
звено е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Дулово.
3. Задължителната документация на Ученическо общежитие – гр. Дулово, община Дулово,
област Силистра, да се съхранява в СОУ „Васил
Левски“ – гр. Дулово, община Дулово, област
Силистра.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на обслужващото
звено със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото обслужващо звено да се съхраняват до изтичане на определените им срокове
в приемащото учреждение.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
училищата, в които се обучават учениците от
закритото обслужващо звено.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Р. Коларова
7012

ЗАПОВЕД № РД-14-83
от 10 октомври 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и 9 ЗНП във връзка
с чл. 13 ППЗНП и становище с вх. № 0523-167
от 17.09.2014 г. от Регионалния инспекторат по
образованието – София област, поради необходимост от издаване на документи за завършен
клас нареждам:
1. Задължителната документация на Помощно
училище-интернат „Васил Левски“ – гр. Годеч,
община Годеч, Софийска област, закрито със
Заповед № РД-14-64 от 18.07.2011 г. на министъра
на образованието и науката, да се съхранява в
СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Годеч.
2. Задължителната документация на Помощно
училище-интернат – с. Радотина, община Правец,
закрито със Заповед № РД-14-138 от 30.06.2006 г. на
министъра на образованието и науката, да се съхранява в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – Ботевград.

7013

Министър:
Р. Коларова

ЗАПОВЕД № РД-14-84
от 10 октомври 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и 9 ЗНП и чл. 12,
ал. 1, 3 и 7 ППЗНП по мотивирано предложение
на финансиращия орган, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Смолян, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя на
учениците под нормативно определения минимум
и оптимизиране на мрежата от държавни професионални училища на територията на община
Смолян преобразувам Професионална гимназия
по т у ризъм – г р. Смол ян, и Професиона лна
гимназия по строителство „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Смолян, в Смолянска професионална
гимназия по туризъм и строителство „Никола
Й. Вапцаров“ с адрес: Смолян, ул. Братан Шукеров 21.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на Професионална гимназия по туризъм – гр. Смолян, и Професионална
гимназия по строителство „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Смолян, ще продължи да се ползва от
преобразуваното училище.
3. Задължителната документация на ПГ по
туризъм – гр. Смолян, и ПГ по строителство „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Смолян, да се съхранява
в преобразуваната Смолянска професионална
гимназия по туризъм и строителство „Никола
Й. Вапцаров“.
4. Учениците от ПГ по туризъм – гр. Смолян, и ПГ по строителство „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Смолян, да продължат да се обучават
в преобразуваната Смолянска професионална
гимназия по туризъм и строителство „Никола
Й. Вапцаров“.
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5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Р. Коларова
7014
ЗАПОВЕД № РД-14-85
от 10 октомври 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и 9 ЗНП и чл. 12,
ал. 1, 4 и 7 ППЗНП по мотивирано предложение
на финансиращия орган, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Ловеч,
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, във връзка с преустановяване
на образователно-възпитателния процес поради
липса на ученици от учебната 2014/2015 г. закривам Основно училище към Дома за момичета и
момчета – гр. Луковит, община Луковит, област
Ловеч.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Учениците от Основно училище към Дома
за момичета и момчета – гр. Луковит, община
Луковит, област Ловеч, се пренасочват за обучение при условията на чл. 9 ЗНП.
3. Задъл ж ителната док у ментаци я на Основно училище към Дома за момичета и момчета – г р. Лу ковит, община Лу ковит, област
Ловеч, да се съхранява в СОУ „Алеко Константинов“ – гр. Луковит, община Луковит, област
Ловеч.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащите училища.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
училищата, в които са приети учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Р. Коларова
7015
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 479
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката и енергетиката и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 24 от заседание,
проведено на 10.07.2014 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки във
връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния
кодекс, изпитвателен протокол № 14.0021/02.032
от 3.07.2014 г. и експертно становище изх. № 285
от 3.07.2014 г., издадени от Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция към
„Елпром – ИЛЕП“ – ООД, София, установяващи, че изпитаната проба от подвижен многократен разглобяем двуполюсен контакт с три
гнезда със защитно устройство, комбиниран с
двуполюсен щепсел със защитно устройство 16А
250 V (бял) MORKE, 1 брой, образец в бял цвят,
с трайна маркировка MORKE TS40 TM, 2P+
, 16A 250~, поставен в целофанова опаковка
(бяло и червено), със следната информация на
чуж ди езици: ELECTRICAL INSTALLATION
MATERRIALS, R MORKE, Trusted by millions
of users, 1/PCS, TS40, 2P+
, 10A/16A 250V~,
пиктограми, производитель, адрес изготовителя, срок службы, kullanim omru, production life 5
лет/yil/years, степень защиты от пыли и воды,
не допускать попадания влаги, не превышать
максимальну ю нагрузк у, при максимальной
нагрузке размотать шнур на всю длину (с опи
сание и снимков материал, публикувани на
интернет ст раницата на КЗП – w w w.kzp.bg),
не отговаря на изискванията по отношение на
т. 4. Общи изисквания, т. 8. Маркировка, т. 10.
Защита срещу поражения от електрически ток,
т. 11. Осигуряване на заземяването, т. 12. Клеми и клемни съединения, т. 14. Конструкция
на щепселите и подвижните контакти, т. 26.
Резби, тоководещи части и съединения и т. 27.
Изолационни разстояния по повърхността на
изолацията, през въздуха и през уплътняващи
компаунди на IEC 60884-1:2002+А1:2006, нарушени са основни изисквания за защита срещу
поражения от електрически ток при директен
допир (използването на неподходящи съединения
чрез кримпване и освобождаването на единия
тоководещ проводник от клемното му свързване
към резбовата клема създават предпоставки за
контакт между тоководещата верига и частите
на защитната верига, които са достъпни за потребителя, а с това и непосредствена опасност от
директен контакт с части под опасно напрежение
на захранващата мрежа) и при индиректен допир (неправилното оразмеряване на защитните
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устройства, недопустимият начин на изпълнение
на защитната верига с помощта на вътрешни
проводници, винтова клема и чрез кримпване,
неосигуряването на застопоряване на нитовите
съединения и освобождаването на защитния
проводник от защитната заземителна клема
създават предпоставки за възникване на опасна
ситуация вследствие на недопустимо влошаване
на съпротивлението на защитния контур или
директно прекъсване на защитната верига на
уреди с клас на защита I при присъединяването
им към захранването с помощта на изделието),
както и основни конструктивни изисквания
(изпълнението на свързванията към щепсела
чрез кримпване, използването на запоени срещу
изплъзване на жички гъвкави проводници в зоните на стягане на краищата на проводниците и
неосигуряването на необходимите конструктивни
разстояния могат да предизвикат загрявания
до недопустимо високи температури, което е
предпоставка за възникване на непосредствена
опасност от изгаряния и директен контакт с части
под опасно напрежение на изделието) и в тези
аспекти изделието трябва да бъде считано като
опасно за живота и здравето на потребителя,
нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на
пазара на: подвижен многократен разглобяем
двуполюсен контакт с три гнезда със защитно
устройство, комбиниран с двуполюсен щепсел
със защитно устройство 16А 250V (бял) MORKE,
1 брой, образец в бял цвят, с трайна маркировка
MORKE TS40 TM, 2P+
, 16A 250~, поставен в
целофанова опаковка (бяло и червено), със следната информация на чужди езици: ELECTRICAL
INSTA LL ATION M ATER R I A L S, R MOR K E,
Trusted by millions of users, 1/PCS, TS40, 2P+
,
10A/16A 250V~, пиктограми, производитель,
адрес изготовителя, срок службы, kullanim omru,
production life 5 лет/yil/years, степень защиты
от пыли и воды, не допускать попадания влаги, не превышать максимальную нагрузку, при
максимальной нагрузке размотать шнур на всю
длину, представляващ сериозен риск за здравето
и безопасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективното изтегляне от пазара и изземването от
потребителите на описаните в заповедта стоки
по реда, условията и в сроковете, визирани в
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.

ВЕСТНИК
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4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

7007

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 480
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 22 от заседание, проведено
на 19.06.2014 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс и представени протокол от изпитване № К 1 26 0353
от 10.02.2014 г., корекция № 1 от 30.05.2014 г.
към протокол от изпитване № К 1 26 0353 от
10.02.2014 г., издадени от Лабораторията за изпитване на строителни продукти при „Център за
изпитване и европейска сертификация“ – ЕООД,
Стара Загора, и становище от орган за контрол
от вида А при „Център за изпитване и европейска сертификация“ – ЕООД, Стара Загора,
установяващи, че домакинска стълба от метал с
прахово електростатично алуминиево покритие
3+1 стъпала, тип стояща стъпална в две части
едностранно достъпна и релса за хващане с ръка,
всяка стълба е опакована в прозрачна найлонова
опаковка и с поставен от вътрешната страна на
опаковката хартиен етикет от производителя
съдържащ: Cakmak Metal-Plastik-Kalip, NEW,
Organize Sanayi Bolgesi 14 Cadde № 15, K AYSERI.
tel. 0352 321 40 90 – fax 0352 321 40 91; www.
cakmakmetal.com; ISO 9001, ics registars. Made
in Turkey и таблица с габаритните размери на
стълбите в затворено положение в зависимост
от стъпалата: 2 – 40х10х120 cm; 3 – 43х10х143 cm;
4 – 47х10 х165 cm; 5 – 49 х10 х185 cm;
6 – 51 х 10 х 2 0 8 c m ; 7 – 55х 10 х 2 32 c m ;
8 – 58х10х253 cm; 9 – 62х10х274 cm; върху корпуса
на страничното рамо има залепен стикер на чужд
език, съдържащ: „MERDIVEN LADDER 3+1,
made in Turkеy, баркод 8697880110251, DIKK AT!
WARNING и предупреждения на чужд език (с
описание и снимков материал, публикувани на
интернет страницата на КЗП – www.kzp.bg), не
отговарят на изискванията на стандарти БДС EN
131-1:2007+A1:2011 и БДС EN 131-2:2010+A1:2012
по отношение на експлоатационните показатели
на характеристиките им, осигуряващи безопас-
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ността на лицата, които ги използват, тъй като
част от геометричните размери на стълбата се
различават от предписаните в т. 4.6 от БДС EN
131-1:20 07+A1:2011 минима лни стойности, и
несъответствието є на изискванията по т. 5.5 и
т. 5.8.1 от БДС EN 131-2:2010+A1:2012 за оценка
на механичното съпротивление и устойчивостта на този вид стълба, съществени за оценка
здравината на стълбата, поради което стълбите
представляват опасност за здравето и безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане
на пазара на домакинска стълба от метал с
прахово електростатично алуминиево покритие
3+1 стъпала, тип стояща стъпална в две части
едностранно достъпна и релса за хващане с ръка,
всяка стълба е опакована в прозрачна найлонова
опаковка и с поставен от вътрешната страна на
опаковката хартиен етикет от производителя,
съдържащ: Cakmak Metal-Plastik-Kalip, NEW,
Organize Sanayi Bolgesi 14 Cadde № 15, K AYSERI.
tel. 0352 321 40 90 – fax 0352 321 40 91; www.
cakmakmetal.com; ISO 9001, ics registars. Made
in Turkey и таблица с габаритните размери на
стълбите в затворено положение в зависимост
от стъпалата: 2 – 40х10х120 cm; 3 – 43х10х143 cm;
4 – 47х10 х165 cm; 5 – 49 х10 х185 cm;
6 – 51 х 10 х 2 0 8 c m ; 7 – 55х 10 х 2 32 c m ;
8 – 58х10х253 cm; 9 – 62х10х274 cm; върху корпуса
на страничното рамо има залепен стикер на чужд
език, съдържащ: „MERDIVEN LADDER 3+1,
made in Turkеy, баркод 8697880110251, DIKK AT!
WARNING и предупреждения на чужд език,
представляващи сериозен риск за здравето и
безопасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от
потребителите на описаните в заповедта стоки
по реда, условията и в сроковете, визирани в
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

7008

Председател:
В. Златев
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1592
от 14 октомври 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, ал. 6 и 8, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 и 2 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3192
от 14.10.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на урегулиран поземлен имот ІІІ с площ
6190 кв. м от кв. 7, Промишлена зона „Север“
по плана на гр. Карнобат, община Карнобат,
област Бургас.

7020

За изпълнителен директор:
Ст. Граматикова

РЕШЕНИЕ № 1593
от 15 октомври 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, ал. 6 и 8, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и протоколно решение
№ 3197 от 15.10.2014 г. на изпълнителния съвет
на АПСК Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на следните недвижими имоти, собственост
на Министерството на вътрешните работи:
· самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.671.118.3.30, намиращ се в Шумен 9700,
бул. Мадара 23, ет. 1, е площ 35,62 кв. м;
· самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.671.118.4.15, намиращ се в Шумен 9700,
бул. Мадара 23, ет. 1, е площ 146,58 кв. м;
· самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.671.118.4.16, намиращ се в Шумен 9700,
бул. Мадара 23, ет. 1, е площ 147,11 кв. м;
· самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.671.118.3.29, намиращ се в Шумен 9700,
бул. Мадара 23, ет. 1, е площ 133,39 кв. м.

7021

За изпълнителен директор:
Ст. Граматикова

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1450
от 3 октомври 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 № 571 от 11.09.2014 г. на
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ДЪРЖАВЕН

Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 20.11.2014 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ ХIХ-9, кв. 129А,
местност Зона Б-4, бул. Иван Иванов 100, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 107 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 700 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 18.11.2014 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.

6972

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1451
от 3 октомври 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 № 253 от
28.04.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 19.11.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор
68134.1385.2229 в УПИ III за „ожс“, кв. 57, м.
Бул. Ломско шосе, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 80 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 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.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.11.2014 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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6973
РЕШЕНИЕ № 1452
от 3 октомври 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, Решение № 248 от 28.04.2014 г.
и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 19.11.2014 г. от 14 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 за „административна сграда“, кв. 58, м. Лагера, ул. Звездел
1 – 7, ул. Брегово 4, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 596 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 59 600 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 17.11.2014 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.
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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6974
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РЕШЕНИЕ № 1454
от 3 октомври 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 конку рсите и Решение№ 543 от
24.07.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 20.11.2014 г. от 11 ч. в Столичната
общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор 68134.1385.2231 в УПИ III, кв. 57, м.
Ломско шосе, ж.к. Надежда – III част, София
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 82 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 8200 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 18.11.2014 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.
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 № 1455
от 3 октомври 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, Решение № 248 от 28.04.2014 г.
и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 19.11.2014 г. от 15 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.
57, м. Лагера, ул. Звездел 2 – 10, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 377 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 37 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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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 17.11.2014 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.
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 № 1456
от 3 октомври 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 № 218 от
11.04.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 24.11.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор
39791.6013.419 с производствени сгради (извън
регулация) – бивша ТПК „Щастие“, с. Кривина,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 299 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 29 900 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 20.11.2014 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.
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.

6977

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 39-7
от 12 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 6 ЗУТ и § 124 ПЗРЗИДЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на кв. 4 по плана на в.з. Росенец, землище кв.
Крайморие, гр. Бургас, с което регулационните
граници на УПИ се провеждат при максимално
съобразяване с имотните граници и с документите за собственост; осигурява се необходимият
габарит на обслужващите улици, като тупикова
улица от о.т. 6а до о.т. 6г се преконфигурира и
от кв. 4 се обособяват два нови квартала – кв.
4 и кв. 4а: запазва се съществуващото застрояване в УПИ и се предвижда ново застрояване,
показано с ограничителни линии, разположено
на нормативни отстояния от регулационните
граници, с предвидени градоустройствени показатели за устройствена зона „Ов“: плътност – до
30 %, Кинт. – до 0,8, озеленяване – мин. 50 %,
височина – до 7 м, описани в матрица, съгласно
кафявите, зелените, червените, сините и черните
линии и надписи и условните цветове върху плана.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков

6978

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 411
от 23 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одо б р я в а п р о ек т, п рие т о т ОЕС У Т, з а
ПУП – ПЗ, придружен от ПУП – ПП на линейни обекти на техническата инфраструктура
(водопровод и ел. захранване) на поземлен имот
№ 009 002, ЕКАТТЕ 72578, местност Ара Екинлик – землище извън регулация на с. Тодорово,
област Разград.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му пред Административния
съд – Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Г. Хюсмен

6979
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Одобрява изменение на ПУП – парцеларен
план за обект „Кабели 20 kV от съществуваща
възлова станция на ЕВН в имот № 043045, м. Червенката, землище на с. Мокрен, до съществуваща
преходна будка на Военен учебен полигон „Ново
село“, с. Мокрен, община Котел“ в землището
на с. Мокрен, община Котел, област Сливен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
Председател:
Хр. Чолакова
6994

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 949
от 6 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление вх. № Н2УТ-6439 от 17.09.2014 г., становище изх. № 1884
от 18.04.2013 г. от РИОСВ – Бургас, Решение
№ КЗЗ-12 от 18.06.2014 г., т. 7, на Министерството
на земеделието и храните – Комисия за земеделските земи, за утвърждаване на площадка за
описания обект, здравно заключение изх. № 5300-17 от 21.01.2014 г., писма изх. № 1716 и 1717 от
19.11.2013 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД,
и писмо изх. № 39 от 13.01.2014 г. на Областно
пътно управление – Бургас, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външни ВиК мрежи“ за имот с идентификатор
73571.22.39, м. Боруна, землище с. Тънково.
Трасето е с обща дъл ж ина 232 м, в т.ч.
10 м в участъка, преминаващ през земеделска
територия в землището на гр. Несебър, ПИ с
идентификатор 51500.48.17, с начин на трайно
ползване – полски път, общинска частна собственост, ПИ 73571.27.145 – път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост,
ПИ 51500.57.51 – път от републиканската пътна
мрежа – държавна собственост. Ограниченият
режим на ползване е определен на 3 м от оста
на трасето, като не се разрешава строителство
и разполагане на трайни насаждения.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
7204

ОБЩИНА КОТЕЛ

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

РЕШЕНИЕ № 546
от 30 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:

РЕШЕНИЕ № 531
от 5 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови пазар, реши:
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Одобрява проект за ПУП – план за регулация на УПИ І-217, 218, 219 от кв. 38 по плана на
с. Зайчино ореше, община Нови пазар, по приложените графични материали, който е изложен
в стая 404 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Шумен.

7205

РЕШЕНИЕ № 861
от 18 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на част от
кв. 107, кв. 108 и кв. 112 по РП на гр. Перник,
кв. Изток, като:
1. Закрива се улица с о.т. 559 – о.т. 560 – о.т.
561 – о.т. 562, при което о.т. 561 – о.т. 560 се заличават и се изменя регулацията на УПИ І – „За
паркинг, ритуална зала, яхтинг клуб, ресторант
и водни площи“, в кв. 107.
2. В кв. 108 се изменя регулацията на УПИ
І – „За озеленяване“, УПИ ІІ – „За озеленяване“,
и УПИ VІІ – „За обслужващи дейности“.
3. В кв. 112 се изменя регулацията на УПИ
І – „За озеленяване“, и на УПИ – „За гребна
база“ и „За река“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез кмета
на община Перник пред А дминистративния
съд – Перник.
Председател:
М. Миланов

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 935
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за външно ел. захранване с дължина на трасето около
1506 л. м до ПСОВ в имот 075073, м. Тумбите-2,
землище с. Кърналово, преминаващо през земеделски имоти в масиви по КВС: 000181 – пасище,
мери; 000279 – канал, 000281, 000291, 000292,
000293, 000310, 000383, 075068 – полски пътища;
199007 – лозе, общинска собственост, землище
с. Кърналово, ведно със сервитути през имоти,
подробно отразени и описани в приложения
ПУП – ПП, и заверен регистър от Общинска
служба „Земеделие“.

С Т Р. 5 1

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.

6993

Председател:
Н. Николов

ОБЩИНА ПЕРНИК

7003

ВЕСТНИК

Председател:
Г. Зарков

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 255
от 30 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“
реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе
за проектиране на ел. кабел 20 kV с дължина
L=620 м, преминаващо през имоти – общинска
собственост, за електроснабдяване на обект:
„Стопанство за производство на зарибителен
материал“, за нуждите на Огнян Василев Георгиев в землището на с. Калековец, м. Бегова
могила, имот № 35300.5.16, община „Марица“,
област Пловдив, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения ПУП – ПП
и регистър на засегнатите от трасето имоти.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

7002

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 697
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
и чл. 112, а л. 2, т. 10 ЗУ Т Общинск и ят съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за водоснабдяване и електрозахранване и
транспортно-комуникационна схема за поземлен
имот № 108008, м. Средни лозя, землище на
с. Стамболийски, община Хасково.
За поземлен имот № 108008, м. Средни лозя,
землище на с. Стамболийски, община Хасково,
се определя застрояване „за жилищни нужди“
при следните показатели:
– етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.

С Т Р.
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Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

6988

Председател:
Ив. Иванов

РЕШЕНИЕ № 700
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка чл. 16, ал. 7, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на кв. 836, жил. район Изгрев, Хасково.
П р о е к т и р а с е н о в а у л и ц а – о.т. 31 2
(нова) – о.т. 313 (нова) – о.т. 314 (нова) – о.т. 315
(нова) – о.т. 293, с ширина 7 м, която да осигури достъп до поземлени имоти № 77195.729.501,
№ 77195.729.475, № 77195.729.476, № 77195.729.197
и № 77195.729.194.
Проектира се нова задънена улица с ширина 4 м, с нови осови точки о.т. 316 – о.т. 317,
която да осигури достъп до поземлени имоти
№ 77195.729.200 и № 77195.729.201.
Заличава се улица с осови точки о.т. 293 –
о.т. 304.
Образува се нов квартал с номер 858 между
улици с осови точки о.т. 278 – о.т. 303 – о.т. 302 –
о.т. 301 – о.т. 300 – о.т. 299 – о.т. 298 – о.т. 297 –
о.т. 296 – о.т. 294 – о.т. 293 – о.т. 315 – о.т. 314 –
о.т. 313 – о.т. 312.
Проектните работи са показани със зелени и
кафяви линии, щрихи и надписи в графичната част.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

6989

Председател:
Ив. Иванов

РЕШЕНИЕ № 701
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на улица с осови
точки о.т. 148 – о.т. 474 – о.т. 475 – о.т. 476, кв.
1062, кв. 1063, жил. район Кенана, Хасково.
Заличава се улица с осови точки о.т. 148 –
о.т. 474 – о.т. 475 – о.т. 476 между кв. 1062 и кв.
1063, гр. Хасково.
Проектират се задънена улица с осови точки
о.т. 448 – о.т. 704 (нова) и задънена улица с осови
точки о.т. 476 – о.т. 705 (нова).
Заличава се кв. 1062, гр. Хасково.
Пр ед ви д т ов а , че у л и ц а с о с ови т оч к и
о.т. 448 – о.т. 704 е с дължина над 100 м, се
проектира уширение, осигуряващо обръщане на
автомобилите.

ВЕСТНИК
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Изменението на плана за регулация е показано с кафяви линии, надписи и щрихи и зелени
линии и щрихи в проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

6990

Председател:
Ив. Иванов

РЕШЕНИЕ № 702
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка чл. 109, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 3, чл. 18 и чл. 112, ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схема и парцеларен план за
водоснабдяване за поземлен имот № 77195.186.2,
м. Казан топра, гр. Хасково.
За поземлен имот № 77195.186.2, м. Казан
топра, гр. Хасково, се определя застрояване „за
жилищни нужди“ при следните показатели:
– етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

6991

Председател:
Ив. Иванов

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 517
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за изменение на ПУП – ПР
(план за регулация), ПЗ (план за застрояване)
и ПУ Р (план за улична регулация) за У ПИ
І – магазин, и ІІ – зеленина, в кв. 150 по плана
на гр. Чирпан в ПУ П – ПРЗ на У ПИ І – стопанска дейност, и ІІ – градина, в кв. 150 по
плана на гр. Чирпан.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

7001

Председател:
Хр. Стефанов

БРОЙ 88
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РЕШЕНИЕ № 518
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проект за ПУП – план за регулация (ПР) за УПИ IV, V и VI в кв. 24 и УПИ V,
VI и VII в кв. 93 и план за улична регулация
(ПУР) на улица с о.т. 221 – 222 по плана на
с. Рупките.
Проектът за ПУР предвижда прекъсване на
улицата между осови точки 10а и 201, като се
създават две нови осови точки 221 и 222. При
о.т. 221 се предвижда уширение на улицата с
размери 15 м/12 м. Планът за регулация (ПР)
предвижда части от заличената улица да се присъединят съответно към УПИ IV и УПИ V в кв.
24 по плана на с. Рупките.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

7210

Председател:
Хр. Стефанов

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

– предназначение на имотите съгласно чл. 8,
т. 1 ЗУТ – „За жилищно строителство“;
– начин на заст рояване съгласно ч л. 21,
ал. 1 – свързано между УПИ VІ и УПИ VІІ за
основното и за допълващото застрояване;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.
Одобряват се:
ПУП – план за регулация съгласно измененията със зелени и кафяви линии, щрихи и надписи
и извършените служебно поправки с оранжев
и зелен цвят по приложената скица, изведена с
№ 589 от 15.09.2014 г.;
ПУП – план за застрояване съгласно извършените служебно поправки със зелен цвят по приложената скица, изведена с № 590 от 15.09.2014 г., и
план-схема за озеленяване съгласно извършените
служебно поправки със зелен цвят по приложената
скица, изведена с № 591 от 15.09.2014 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател:
Г. Колев
7203

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 833
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 94-Х-98
от 23.05.2014 г., Решение № 598 от 19.12.2013 г.
за разрешаване на изработване на ПУП и становище на ОбЕСУТ по т. 13 от протокол № 28
от 9.09.2014 г. Общинският съвет – гр. Шумен,
реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 ЗУТ за част от
кв. 582 и част от кв. 573 по плана за регулация и
застрояване на гр. Шумен при следните условия:
1. С плана за регулация се променя трасето
на част от уличната регулация по улиците Бели
Лом и Искър по осови точки 15б, 15, 15а, 13а, 9а,
като се поставя в съответствие с изпълнената
на място техническа инфраструктура и благоустрояване. Във връзка с промяната на уличната
регулация се променят границите на кв. 582 и
кв. 573 с включения в него УПИ ІІ – „Жилищно
строителство, КОО и озеленяване“. Променят
се границите на УПИ ІV – „Озеленяване“, от
кв. 582, като от него се изключват имоти с
идентификатори 83510.656.306 и 83510.656.305 по
кадастралната карта на Шумен и за тях се образуват нови УПИ VІ-656.306 и УПИ VІІ-656.305
от кв. 582 по плана на гр. Шумен.
2. С плана за застрояване се определя застрояване за новите УПИ VІ-656.306 и УПИ VІІ-656.305
от кв. 582 със следните показатели:
– устройствена зона – „Жм“ (Устройствена
жилищна зона с преобладаващо застрояване с
малка височина, плътност и интензивност);

ОБЩИНА С. СТАМБОЛОВО,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 456
от 25 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1 ЗУТ и
докладна записка, внесена от кмета на общината,
Общинският съвет – с. Стамболово, одобрява подробен устройствен план ПУП – ПЗ, ПУП – ПП за
обект „Външно електрозахранване на ПИ 076056“,
м. Градините, по КВС на с. Голям извор, община
Стамболово, област Хасково.
Председател:
С. Халил
6992
38. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 2/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Виолета Асенова Мишкова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
двадесет и четири месеца.
7009
39. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 във връзка
с ал. 2 от Закона за адвокатурата с решение по
д.д. № 16а/2013 г. на Висшия дисциплинарен съд
Нина Христова Тюрлесанова-Чернева – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
7010
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22. – Национа лната агенция за приходит е, Тери т ори а л н а д и р ек ц и я – П ловд и в, на
основание чл. 253 във връзка с чл. 239, ал. 2
ДОПК с постановление № 167 от 24.09.2014 г.
възлага на Сунай Керим Емин с адрес: 6800
Мом ч и л г ра д , о бщ и на Мом ч и л г ра д , о блас т
Кърджали, ул. Пирин 5, ет. 1, ап. 1, следния
недвижим имот: обект „Тракторна база“, с. Сушево, община Момчилград – обособена част от
„МЕССУТ“ – ЕООД, Момчилград, състоящ се
от ремонтна работилница 308 кв. м – масивна,
склад ГСМ – масивна, с оборудване – 59 кв. м,
битова сграда незавършена 222 кв. м – масивна,
прилежащ терен – 16 декара с асфалтова площадка с път и паркинг, при граници: изток – мера;
запад – път Момчилград – Кърджали; север и
юг – нива, съгласно договор за продажба на
обект „Тракторна база“, с. Сушево, община Момчилград, обособена част от „МЕССУТ“ – ЕООД,
Момчилград, с разрешение от министъра на
МЗХП – писмо № 26-00-1873 от 10.07.1995 г.,
сключен между „МЕССУТ“ – ЕООД, и Ерджан
Юсеин Рашид, идентичен с имот № 014003 по
картата на възстановената собственост на землището на Момчилград, ЕК АТТЕ 48996, община
Момчилград, съгласно удостоверение за идентичност на имот изх. № 19 от 31.01.2012 г. на
Общинската служба по земеделие – Момчилград,
а съгласно скица № 01980 от 20.06.2011 г., издадена от началника на Общинската служба по
земеделие – Момчилград, представлява имот с
№ 014003 в землището на Момчилград с ЕКАТТЕ
48996, община Момчилград, с площ на имота
16 декара, начин на трайно ползване: машинна
станция, при граници и съседи: № 014006, нива
насл. на Сали Молла, № 014004, нива насл. на
Халибрям Ахмед Осуф и др., № 000085, полски
път на Община Момчилград, № 014002, нива насл.
на Али Мехмедалиев Салифов, № 000086, полски
път на Община Момчилград, № 014008, нива насл.
на Али Мехмедалиев Салифов, № 014009, пасище,
мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, № 000084, дере
на Община Момчилград, за сумата 66 176,67 лв.
На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1 ДОПК собствеността преминава върху купувача от датата
на постановлението.
7006
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Път ІІ-18
„Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км
61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“ на територията на област София, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
собственика на имот № 68134.2808.149, находящ
се в землището на р-н „Връбница“, Столична
община, който не може да бъде установен, за постановяването на Решение № 815 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.2808.149, находящ се в землището
на р-н „Връбница“, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6956
14а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път ІІ-18
„Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км
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61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“ на територията на област София, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
собственика на имот № 68134.2808.150, находящ
се в землището на р-н „Връбница“, Столична
община, който не може да бъде установен, за
постановяването на Решение № 815 на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена
част от имот № 68134.2808.150, находящ се в
землището на р-н „Връбница“, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6957
14б. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път ІІ18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400
до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“
на територията на област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Анета Ангелова Михалчева,
наследник на Маноил Георгиев Найденов, с адрес
Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 25, вх. А,
ет. 4, ап. 5, ненамерена на адрес, за постановяването на Решение № 815 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част
от имот № 68134.4401.3, находящ се в землището
на р-н „Люлин“, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
6958
14в. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път ІІ18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400
до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“
на територията на област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Румен Петров Кръстев с адрес
София, р-н „Връбница“, ул. Атанас Цветанов 6,
собственик на имот № 68134.2808.1935, находящ
се в землището на р-н „Връбница“, Столична
община, за постановяването на Решение № 815
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което
е отчуждена част от имот № 68134.2808.1935,
находящ се в землището на р-н „Връбница“,
Столична община. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6959
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък „Белокопитово – Каспичан“ от
км 342+240 до км 350+000 и Временна връзка
с път І-7 при км 342+240, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Християн Димитров Борисов с адрес:
Шумен, ул. Ивайло 32, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 812 на Министерския съвет от 21.12.2013 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
АМ „Хемус“, участък „Белокопитово – Каспичан“ от км 342+240 до км 350+000 и Временна
връзка с път І-7 при км 342+240. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
6960
12а. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: АМ
„Хемус“, участък „Белокопитово – Каспичан“ от
км 342+240 до км 350+000 и Временна връзка
с път І-7 при км 342+240, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Олга Юлиева Маринова с адрес:
София, бул. Цариградско шосе 111, вх. 1, ет. 10,
ап. 100, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение № 812 на Министерския
с ъве т о т 21.12.2013 г. за о т ч у ж да ва не т о на
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
АМ „Хемус“, участък „Белокопитово – Каспичан“ от км 342+240 до км 350+000 и Временна
връзка с път І-7 при км 342+240. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
6961
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-5
Летище „Стара Загора“ – АМ „Тракия“ от км
236+323 до км 241+203.53, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Рая – Импорт енд Експорт“ – ЕООД, с
адрес: София, бул. Васил Левски 84, ненамерен
на адреса, за постановяването на Решение № 54
на Министерския съвет от 3.02.2014 г. за отчуждаването на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждането
на обект: Път І-5 Летище „Стара Загора“ – АМ
„Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6962
13а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-5
Летище „Стара Загора“ – АМ „Тракия“ от км
236+323 до км 241+203.53, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Булмек – 93“ – ООД, с адрес: София,
район „Красно село“, ж.к. Красно село, ул. Зоя
Космодемянская, бл. 5, вх. 3, ап. 57, ненамерен
на адреса, за постановяването на Решение № 54
на Министерския съвет от 3.02.2014 г. за отчуждаването на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждането
на обект: Път І-5 Летище „Стара Загора“ – АМ
„Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6963
13б. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-5
Летище „Стара Загора“ – АМ „Тракия“ от км
236+323 до км 241+203.53, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
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съобщава на Стоянка Вълчева Христакиева с
адрес: Стара Загора, кв. Казански № 32, ет. 3,
ап. 9, ненамерена на адреса, за постановяването
на Решение № 54 на Министерския съвет от
3.02.2014 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждането на обект: Път І-5 Летище
„Стара Загора“ – АМ „Тракия“ от км 236+323
до км 241+203.53. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6964
13в. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-5
Летище „Стара Загора“ – АМ „Тракия“ от км
236+323 до км 241+203.53, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Милена Михайлова Николова с
адрес: Стара Загора, ул. Христо Ботев 124, вх.
А, ет. 5, ап. 39, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение № 54 на Министерския съвет от 3.02.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Път І-5 Летище „Стара Загора“ – АМ „Тракия“
от км 236+323 до км 241+203.53. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
6965
13г. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път І-5 Летище „Стара Загора“ – АМ „Тракия“ от км 236+323
до км 241+203.53, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Петър Танев Господинов с адрес: Стара Загора,
ул. Христо Ботев 128, ет. 8, ап. 53, ненамерен
на адреса, за постановяването на Решение № 54
на Министерския съвет от 3.02.2014 г. за отчуждаването на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждането
на обект: Път І-5 Летище „Стара Загора“ – АМ
„Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6966
13д. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път І-5
Летище „Стара Загора“ – АМ „Тракия“ от км
236+323 до км 241+203.53, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стоил Господинов Стоилов с адрес:
Стара Загора, ул. Уилям Гладстон 47, ненамерен
на адреса, за постановяването на Решение № 54
на Министерския съвет от 3.02.2014 г. за отчуждаването на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждането
на обект: Път І-5 Летище „Стара Загора“ – АМ
„Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6967
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68. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за приемане на редовни и задочни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2014/2015 г.
съгласно РМС № 293 от 13.05.2014 г. по следните
научни специалности:
Форми на
обучение
Докторски програми (научни спере- зациалности)
дов- дочно
но
Към Архитектурен факултет
Опазване, реставрация и адаптация
на паметниците на архитектурата

2

Теория и история на архитектурата

1

Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
(Катедра „Сградостроителство“ – 1)
(Катедра „Жилищни сгради“ – 5)
(Катедра „Промишлени и агр. сгради“ – 1)

7

Синтез на архитектурата с други
изкуства, интериор и архитектурен
дизайн

2

Териториално и ландшафтно устройство и градоустр ойство

4

Към Строителен факултет
Строителни конструкции (дървени
к-ции)
(Катедра „МДПК“ )

1

Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции)
(Катедра „Масивни конструкции“ )

-

Строителни материали, детайли и
изделия и технология на производството им

1

Строителна механика, съпротивление на материалите
(строителна механика)

2

Автоматизация на инженерния труд
и системи за автоматизирано проектиране (в строителството)

1

Технология и механизация на строителството (технология)

1

Организация и управление на производството (строителството)

1

1

Към Факултет по транспортно
строителство
Строителни конструкции (мостове)
(Катедра „Транспортни съоръжения“)

1

1

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения

1

1

Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни
пътища и съоръжения

1

1

Земна механика, фундиране и подземно строителство

1

1
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Форми на
обучение
Докторски програми (научни спере- зациалности)
дов- дочно
но
Към Хидротехнически факултет
Водоснабдяване и канализация
2
Хидротехническо строителство
1
Инженерна хидрология, хидравлика
2
и водно стопанство
Към Геодезически факултет
Обща, висша и приложна геодезия
(Катедра „Висша геодезия – 1 редовна)
(Катедра „Геодезия и геоинформа- 2
1
тика“ – 1 редовна)
(Катедра „Приложна геодезия – 1
задочна)
Картография (вкл. тематично гео1
графско картографиране)
Фо т ог раме т ри я и д ис та н ц ион н и
1
методи
Земеустройство (вк л. кадастър и
1
оценка на недвижими имоти)
Общо:
37
6
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи:
1. заявление до ректора на УАСГ;
2. автобиография;
3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
и нотариално заверено копие от нея;
4. дипломи за висше образование, издадени
от чуждестранни висши училища, задължително
преминават в УАСГ през процедура съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване
на придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища;
5. други документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в съответната научна
област.
Подаването на документи става в съответните
факултети, както следва:
Архитектурен факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 209, тел.: 963 52 45, в. 789, заместник-декан по научно-изследователската работа;
Хидротехнически факултет – корпус А, нова
сграда, ет. 2, каб. 203, тел.: 963 52 45, в. 772, заместник-декан по научно-изследователската работа;
Строителен факултет – корпус Б, нова сграда,
ет. 3, каб. 314, тел.: 963 52 45, в. 372, заместникдекан по научно-изследователската работа;
Факултет по транспортно строителство – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб. Б11, тел.: 963 52 45,
в. 421, заместник-декан по научно-изследователската работа;
Геодезически факултет – ректорат, ет. 2, каб.
207, тел.: 963 52 45, в. 275, заместник-декан по
научно-изследователската работа.
6983
411. – Бургаският свободен университет обявява конкурс за двама докторанти в задочна
форма на обучение за учебната 2014/2015 г. по
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професиона лно направление 3.4. „Социа лни
дейности“, научна специалност „Организация и
управление на социалните дейности“ със срок
за подаването на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета на адрес: Бургас, ул. Сан Стефано
62, стая 206, тел. 056/900-486.
7018
78 . – Мед и ц и нск и я т у н и вер си т е т – П левен, обявява въз основа на решение № 293 от
13.05.2014 г. на Министерския съвет докторантури за учебната 2014/2015 г. по следните научни
специалности:
(преобявени)
№
по
ред

Научна специа лност

Образователна
и научна степ ен
„доктор“
редовно задочно

1.

Кардиология

1

2

2.

Епидемиология

1

-

3.

Инфекциозни болести

1

-

4.

Паразитология и хелминтология

1

-

5.

Обща хирургия

2

-

6.

Урология

1

-

7.

Педиатрия

1

-

ОБЩО:
8
2
За участие в конкурса се подават следните
документи:
1. Заявление до ректора.
2. Автобиография.
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея или
уверение за успешно положени държавни изпити.
4. Апликационен формуляр.
5. Други документи, удостоверяващи интереси
и постижения в съответната научна област.
Срок за подаване на документите за участие в
конкурсите за докторантура в Медицинския университет – Плевен – 2 месеца считано от датата
на обнародване в „Държавен вестник“. Приемът
на документи се извършва в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, Ректорат
1, ет. 2, стая 247, тел. 064/884-103.
7209
27. – Шуменският университет „Епископ Константин Прес лавск и“ обявява конк у рси за:
професори по: област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Руска литература – Руска
литература на ХVІІІ – ХІХ век) – един със срок
3 месеца; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.
Филология (Български език – Съвременен български език) – един със срок 3 месеца; доценти
по: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Книга и
преса) – един със срок 3 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
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информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки (Генетика – цитогенетика,
генотоксичност) – един със срок 2 месеца; главни
асистенти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на
началното ограмотяване на деца със специфични
обучителни трудности) – един със срок 2 месеца;
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.13. Общо инженерство (Организация и управление извън сферата
на материалното производство) – един със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, в. 121,
GSM: 0899 901943.
6847
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.3.
Биологични науки по научна специалност „Хидробиология“ за нуждите на изследователска група
„Лотични екосистеми“ в секция „Биоразнообразие
и процеси в сладководните екосистеми“ на отдел
„Водни екосистеми“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към кандидатите и документите по конкурса са
публикувани на сайта на института: www.iber.
bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ
(тел. 0884606814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg).
Документи се подават в деловодството на ИБЕИ –
база 2, бул. Цар Освободител 1.
6939
824. – Институтът по органична химия с
Център по фитохимия при БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Органична химия“,
за нуждите на лаборатория „Структурен органичен анализ“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17.
6968
426. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки
(полимери и полимерни материали) – един, за
лаборатория „Структура и свойства на полимерите“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А,
тел. 979 22 09.
6999
82. – Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската
академия обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 5.12. Хранителни технологии,
научна специалност „Хладилна технология на
хранителните продукти“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в института, 5600 Троян, ул. Васил
Левски 281, тел. 0670/62802.
6935
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987. – Община Плевен на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през септември 2014 г. е извършена продажба на следния общински имот:
магазин № 3 – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.661.9.9.27, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на първия етаж,
със застроена площ 34,30 кв. м, заедно с 0,5007 %
ид. ч. от общите части и общите помещения на
сградата с обща площ 815,58 кв. м и от правото
на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен,
намиращ се в гр. Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх.
Б, продаден на „Аурисмед“ – ООД, ЕИК 200541367,
със седалище и адрес на управление София 1000,
район „Триадица“, ул. Иван Денкоглу 2, офис № 5,
представлявано от управителя Харалд Кристиан
Торвик Йенсен чрез пълномощника Ашод Таквор
Дерандонян, по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
и чл. 3, ал. 1, т. 1 НТК – публичен търг с явно
наддаване, за 42 000 лв., изплатени изцяло.
7222
6. – Община гр. А ксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на кабелна
линия за захранване на ПИ № 050012, землище
с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с
дължина на кабелната линия 7,68 м. Подробният
устройствен план засяга имот – собственост на
Община Аксаково, представляващ полски път с
№ 000289 по КВС на землище с. Кичево, община
Аксаково. Проектът за подробен устройствен план
е изложен за разглеждане в техническата служба
на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемни
дни за техническата служба са всеки вторник
от 13 до 16 ч. и четвъртък от 8,30 до 11,30 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Аксаково.
6943
19. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрeн работен инвестиционен проект и е
издадено разрешение за строеж № 7 от 30.09.2014 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4, чл. 152, ал. 1,
чл. 182, ал. 2 ЗУТ, чл. 24, ал. 7 ЗОЗЗ за строителство на обект „Външна водопроводна връзка от
съществуващ водопровод в с. Братово за УПИ ІІ13, 14, 43, 46, и УПИ І-47, масив 42, землище
с. Полски извор, община Камено, област Бургас“.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
6906
25. – Областният управител на област с административен център Варна съобщава, че във връзка
с чл. 154, ал. 2, т. 8 на основание чл. 154, ал. 5
ЗУТ е издал заповед № ПР-14-7700-2 от 9.10.2014 г.
за допълване на разрешение за строеж № 42 от
19.05.2009 г. за обект: „Магистрален водопровод
„Камчийски пясъци“ ІІІ етап, подобект участък
от с. Старо Оряхово до водоеми в КК „Камчия“.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
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на обжалване чрез областния управител на област
с административен център Варна пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обявяването є в „Държавен вестник“.
6905
5. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е
издал строително разрешение № 79 от 15.10.2014 г.
за строеж: „Реконструкция на съществуваща
базова станция за GSM/UMTS оборудване на
„Мобилтел“ – ЕАД, VAR 0011.A004 „Boing“ в
Терминал 1 (терасата на ет. 2 и покрива на съществуващия пътнически терминал) на Летище
Варна“. Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област с
административен център Варна.
7221
23. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за изменение
на дворищната и уличната регулация за кв. 12, 13
и 15 по плана на с. Биркова, община Велинград.
Проектът се намира в кметство – с. Биркова. Заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения в едномесечен срок от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“ пред кмета на
община Велинград.
6980
24. – Община Велинград съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за регулация на кадастрални райони с № 505, 506, 507 и
508 (промишлена зона) по плана на Велинград.
Проектът се намира в стая № 2 (отдел „КРЗП“)
на Община Велинград. Заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“ пред кмета на
община Велинград.
6995
33. – Община гр. Годеч, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация на с. Разбойще,
община Годеч, Софийска област, в квартали 23 и
25, както следва: изменя се регулацията на улица
с о.т. № 43 и 71, като се създава ново трасе на
улицата по о.т. с № 43а, 43б, 43в и 43г; изменя се
регулацията на УПИ (парцел) VІІ-159 в квартал 23;
изменя се регулацията на УПИ (парцели) І-161 и
ХV-162 в квартал 25 така, че да се запази границата
на поземлен имот с № 161. Проектът е изложен за
разглеждане в стая 120 в сградата на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Годеч.
6849
73. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
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извън границите на урбанизираните територии,
за обект: „Подземно кабелно трасе, свързващо 15
вятърни генератора в землището на с. Бдинци,
община Добричка, област Добрич, с предвидената
ел. подстанция в землището на с. Караманите,
община Вълчидол, област Варна“. Проектът за
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в община Добричка, стая 229, в сградата на
администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6929
1 9. – О б щ и н а К а з а н л ъ к н а о с н о в а н и е
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод за
захранване на поземлен имот № 113193 – инд.
застрояване, преминаващ през поземлени имоти
№ 000001 – полски път, и № 000139 – път І клас,
в землището на с. Овощник, ЕК АТТЕ 53179,
община Казанлък, ЕК АТТЕ 22633, с дължина
на ел. трасето 36,83 м и сервитут 73,64 кв. м.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да разгледат проекта в ста я 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него.
6981
83. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за създаване на устройствена основа
за изграждане на ново сградно канализационно
отклонение за имот № 66425.507.331, местност
Орта Табия по КК и КР за гр. Силистра, община
Силистра. На основание чл. 28, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
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.
7206
7. – Областният управител на област Хасково
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че
със Заповед № ДС-07-3 от 15.10.2014 г. е одобрил
комплексен проект за инвестиционна инициатива – ПУП – парцеларен план и специализирана
план-схема и работен проект и е издадено Разрешение за строеж № 2 от 15.10.2014 г. за обект:
„Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством
изграждането на критична, защитена, сигурна
и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“,
обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна
България“ – трасета: Хасково – Минерални бани,
Хасково – Стамболово, Хасково – Симеоновград,
с промяна на трасето между гр. Хасково и кв.
Болярово, а именно в този участък трасето да
премине в съществуващата тръбна мрежа на
„БТК“ – ЕАД, вместо в земеделски територии.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
по реда на чл. 149, ал. 4 ЗУТ пред Върховния
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административен съд в 14-дневен срок от датата
на обнароадването му в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Хасково.
7220
12. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че
е изработен ПУП – парцеларен план/линейна
инфраструктура – трасе на водопровод и пътна
варъзка до ПИ (поземлени имоти) 24102.7.26,
24102.7.27, 24102.7.36, 24102.7.430, 24102.7.432,
24102.8.79, 24102.8.118, 24102.8.119, 24102.8.120,
24102.8.121, 24102.8.433, 24102.8.434, 24102.8.436,
24102.8.438, 24102.8.440, 24102.8.447 и 24102.8.448
по кадастралната карта на с. Дуранкулак, община Шабла, с възложители: „Бългериън истейт
къмпани“ – ООД, „БГ Истейтс“ – ЕООД, „Артфхолм“ – ЕООД, „Артмекс“ – ЕООД, „К лима
Екуипмънт“ – ЕООД, „Химекс СО“ – ЕООД,
Мария Симеонова Теофилова, Иван Василев
Делчев, Вълчо Момчилов Вълчев и „Имот – Лазар Лазаров“ – ЕООД. В едномесечен срок от
обнародване в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до общинската администрация – гр. Шабла (Техническа
служба), стая 105.
7207

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, ХІХ състав, съобщава за направено оспорване от Веселин Митев Георгиев на Решение № 1357-4 по
протокол № 28 от 12.02.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 31 от 2014 г.), с което е одобрен план за улична регулация на с.о.
Ментеше в частта на имот 10135.4501.380. Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по адм. дело № 1992/2014 г. в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което да съдържа реквизитите по
чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като приложат доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да се
правят искания за отмяна на обжалвания акт,
както и за присъединяване към подадената от
Веселин Митев Георгиев жалба.
7016
Административният съд – Плевен, V състав,
съобщава, че е образувано адм. дело № 812/2014 г.
срещу Заповед № 25 от 15.07.2014 г. на кмета на
община Кнежа за одобряване на ПУП – ПР в
обхвата на УПИ ХVІІІ-760 в кв. 34 по плана на
гр. Кнежа при условията на чл. 19, ал. 3 и 4 ЗУТ.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на това
съобщение чрез подаване на заявления до съда,
съдържащи реквизитите по чл. 218, ал. 4 ЗУТ,
с приложени към тях писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
7017
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Административният съд – София-град, уведом ява, че по описа на съда е образу вано
админист ративно дело № 11344/2013 г., ХІ V
тричлен състав, по жалбата на Иван Митов
Петров срещу Решение № 24 по протокол № 19
от 11.12.2000 г. на Столичния общински съвет, с
което са приети правила за образуване на цената
на еднократно пътуване и превозни документи за
масовия градски транспорт. Делото е насрочено
за 7.11.2014 г. в 9 ч.
6984
Пловдивският районен съд, V гр. състав,
призовава Анна Юзефовна Грес, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 16.12.2014 г. в 9 ч.
като ответница по гр. д. № 18452/2013, заведено
от Марио Дечков Тенев от Пловдив, с основание иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Ако въпреки
публикацията ответницата не се яви в съда
при разглеждане на делото, съдът ще є назначи
особен представител.
6951

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
17. – Управителният съвет на сдружение
„Съвет за правни евростандарти“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 25.11.2014 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в София, район „Триадица“, ул. Удово 3, партер, галерията, при следния
дневен ред: 1. освобождаване от управителния
съвет и от отговорност на Николай Нанков Ненчев и Яна Николова Гунчева и прекратяване на
членството им в сдружението по тяхна молба;
2. приемане на нови съдружници и членове на
управителния съвет; 3. обсъждане на въпроса за
кандидатстване на сдружението по европейски
програми; 4. разни.
7019
10. – Изпълнителният комитет на Българския национален комитет за преду чилищно
образование – ОМЕП, на основание ч л. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание
на членовете на сдружението на 28.11.2014 г. в
10 ч. в сградата на ФНПП, София, бул. Шипченски проход 69А, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на БНК – ОМЕП, за 2013 г.;
2. обсъждане на дейностите на БНК – ОМЕП,
за 2014 г.; 3. организационни въпроси и обмен
на информация за световните инициативи на
ОМЕП. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
в 11 ч. на същото място.
7024
13. – Управителят на Сдружение за защита
на легалното разпространение на програми (със
съкратено наименование ТеРаПро), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 и 4 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на 1.12.2014 г. в 14 ч. на адреса на управление на
сдружението – София, ул. Едисон 47 – 47Б, ет. 5,
ап. 33, при следния дневен ред: 1. изменение и
допълнение на устава на сдружението; 2. приемане
на отчет за дейността на управителя; 3. избор
на нов управител на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 16, ал. 2 от устава на
сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи и ще се насрочи от управителя в срок
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не по-кратък от пет работни дни при същия
дневен ред. Присъствалите членове ще се считат
за редовно уведомени за новото заседание, а на
неприсъствалите ще се изпрати нова покана по
реда на чл. 15, ал. 5 от устава на сдружението.
7257
8. – Управителният съвет на Българско Актюерско Дружество, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 3.12.2014 г. в 17,30 ч. в София, бул. Витоша 106,
в конферентна зала 1 на „Сентрал Парк Хотел
София“ при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове и прекратяване на членство; 2.
отчитане на дейността от началото на 2014 г. до
момента; 3. избор на УС, председател на УС и
постоянни комисии на Българско Актюерско Дружество; 4. промяна в устава; 5. разни. Членовете
да вземат участие в събранието лично – срещу
представяне на лична карта или чрез писмено
упълномощени представители. Регистрацията на
членовете или на техните упълномощени представители започва в 17,30 ч. на 3.12.2014 г. на
обявеното по-горе място. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
6998
20. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията на редовно заседание на 11.12.2014 г. в
13 ч. в Българския институт по стандартизация,
зала 3, София 1797, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар
Станчев 13, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на асоциацията в периода
4.06.2014 г. – 11.12.2014 г.; 2. обсъждане на актуални проблеми на бранша; 3. изключване на
редовни членове; 4. разни. Поканват се всички
членове на асоциацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
6945
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по клинична имунология“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на асоциацията на 11.12.2014 г. в 13,30 ч.
в София, „Сентрал Парк хотел“, бул. Витоша 106,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
управителния съвет; 2. финансов отчет и проектобюджет за 2015 г.; 3. програма за дейността на
сдружението през 2015 г.; 4. разни.
6970
74. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска асоциация по
рецик лиране“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на БАР, което
ще се проведе на 12.12.2014 г. в 13,30 ч. в зала
„София“ на „Гранд Хотел София“, ул. Гурко 1,
София, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклад за дейността на УС на БАР за 2014 г.;
освобождаване от отговорност на членовете на
УС; 2. приемане на доклад за дейността на КС на
БАР за 2014 г.; освобождаване от отговорност на
членовете на КС; 3. освобождаване на члена на
УС на БАР „Феникс Инверс“ – ЕООД, предста-
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влявано от Михаил Пенев Михайлов; 4. избор на
нов член на УС на БАР на мястото на „Феникс
Инверс“ – ЕООД, представлявано от Михаил
Пенев Михайлов; 5. освобождаване на следните
членове на КС на БАР: Димитър Венциславов
Дачевски и Юлиан Николаев Атанасов; 6. избор
на двама нови членове на КС на БАР на местата
на Димитър Венциславов Дачевски и Юлиан
Николаев Атанасов; 7. приемане на бюджет на
асоциацията за 2015 г.; 8. приемане на насоки за
развитие на асоциацията; 9. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на същото място при същия дневен
ред в 14,30 ч. Материалите по дневния ред са в
офиса на организацията за справки и сведения
всеки ден от 15 до 16 ч.
6996
12. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и решение на УС от 29.09.2014 г. свиква годишно общо събрание на 17.12.2014 г. в 18,30 ч. в
музикалния салон към сградата на 138 СОУ
„Проф. Васил Златарски“ на адрес София 1113,
ул. Алфред Нобел 3, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на председателя на УН и избор
на нов председател; 2. отчет на УС за дейностите, извършени през 2013 – 2014 г.; 3. финансов
отчет за 2013 – 2014 г.; приемане на отчета; 4.
представяне и приемане на проектобюджет и
план за дейността за 2014 – 2015 учебна година;
5. приемане на нови членове на настоятелството.
7241
15. – Управителният съвет на Българската
федерация „Бадминтон“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание на членовете на федерацията
на 13.12.2014 г. в 10,30 ч. в София, бул. Евлоги
Георгиев 38, Национален стадион „Васил Левски“ – централен вход – Пресклуб „България“,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен отчет за дейността на БФ „Бадминтон“ за
2014 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет
на БФ „Бадминтон“ за 2014 г.; 3. годишен отчет
на контролния съвет за 2014 г.; 4. приемане на
проект на бюджет за 2015 г. на БФ „Бадминтон“;
5. приемане на наредбата за провеждане на национални първенства и турнири и състезателния
календар (ДСК, МСК) на БФ „Бадминтон“ за
2015 г.; 6. промени в Правилника за предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни
права и за статута на спортистите аматьори и
спортистите професионалисти.
6944
25. – Управителният съвет на Националното
студентско сдружение за образователен обмен
„АИЕСЕК – България“ на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.12.2014 г.
в 10 ч. в София, пл. Народно събрание 10, Национален студентски дом, при следния дневен
ред: 1. избор на председател на УС на НССОО
„АИЕСЕК – България“ за мандат 2015 – 2016 г.;
2. промяна във вътрешните правила на НССОО
„АИЕСЕК – България“; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
6946
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16. – Управителният съвет на Фондация
„Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,
устава на ФУА А и решение от проведеното на
16.09.2014 г. заседание на УС свиква общо събрание на учредителите на 17.12.2014 г. в 16 ч.
на адреса на ФУА А – бул. Цар Освободител 15,
библиотеката (161), при следния дневен ред: 1.
отчет на управителни органи на ФУА А: отчет
на управителния съвет и на контролно-ревизионната комисия на ФУА А за 2012 – 2014 г.; 2.
избор на управителни органи на ФУА А: избор
на управител, управителен съвет и контролноревизионна комисия; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще започне в 17 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
6997
16. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско дружество по главоболие и болка“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на
17.12.2014 г. в 15,30 ч. в седалището му в София,
ул. Д-р Любен Русев 1, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета на УС за дейността за
2014 г.; 2. приемане на бюджет на сдружението
за 2015 г.; 3. определяне на нова обща численост на редакционната колегия на списание
„CEPH A LGI A“ и избор на нови членове на
редакционната колегия; 4. организационни и
други въпроси. Поканени за участие са всички
членове на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 3 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден 1 час по-късно на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
7025
16. – Управителният съвет на „Гражданско
сдружение Алцхаймер – България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на членовете на „Гражданско сдружение
Алцхаймер – България“ на 19.12.2014 г. в 17 ч. в
София, ж.к. Света Троица, бл. 379, приемната
до вх. Г, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния доклад на УС за 2013 г.; 2. приемане на
счетоводния отчет за 2013 г. на организацията; 3.
приемане на работния едногодишен план за развитие на организацията 2015 – 2016 г.; 4. приемане
на доклад за дейността на сдружението по чл. 40,
ал. 2 ЗЮЛНЦ; 5. други. Писмените материали по
дневния ред ще се намират на разположение на
членовете на сдружението на адрес: София, ж.к.
Света Троица, бл. 379, приемната до вх. Г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на 19.12.2014 г.
в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от кворума.
6985
15. – Управителният съвет на Българската
хотелиерска и ресторантьорска асоциация – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението в
София на 19.12.2014 г. в 11 ч. в конферентната
зала на хотелски комплекс „Жасмин“ (София,
бул. Симеоновско шосе 252) при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

на сдружението през 2013 г.; 2. доклад на контролния съвет за дейността му през 2013 г.; 3.
разни. Членовете на сдружението се легитимират за участие в събранието с лична карта – за
физическите лица, или актуално съдебно удостоверение на съответното юридическо лице, чийто
представител се легитимира с лична карта. В
случай на представителство пълномощното на
представителя следва да бъде изрично, като съдържа дневния ред на събранието и начина на
гласуване по него. Общото събрание се счита за
законно, ако в обявения час присъстват повече
от половината от редовните членове на сдружението с право на глас. При липса на кворум в
определения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага за един час по-късно при
същия дневен ред и се счита за законно колкото
и членове да се явят. Материалите за събранието са на разположение на членовете в офиса
на сдружението в София, ул. Триадица 5Б, ет. 1.
7212
14. – Управителният съвет на Българската
професионална танцова асоциация – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.12.2014 г. в 11 ч. в НСА – зала „Хореография“ (София, Студентски град, последна спирка
на авт. 280 и авт. 94), при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на асоциацията за 2014 г.; 2.
финансов отчет за периода 1.01 – 31.11.2014 г.; 3.
утвърждаване на нови членове; 4. приемане на
проектобюджета за 2015 г.; 5. приемане на програма за дейността на БПТА през 2015 г. Поканват
се всички членове на Българската професионална танцова асоциация – София, да присъстват
на общото събрание. 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 независимо от броя на
присъстващите.
7237
11. – Управителният съвет на Шахматен клуб
„ЦСКА“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба на
17.01.2015 г. в 17 ч. в София, залата на адрес ул.
Антон П. Чехов 16А, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Шахматен клуб „ЦСКА“
през 2014 г. и финансов отчет за 2014 г.; 2. доклад
на контролния съвет; 3. приемане на програма за
дейността на клуба и проектобюджет за 2015 г.;
4. избор на управителен съвет; 5. избор на контролен съвет; 6. разни. Поканват се за участие
всички членове на клуба. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на клуба.
7258
571. – Управителният съвет на сдружение
„Кандидатстудентска борса“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и с решение на УС от 10.10.2014 г.
свиква общо събрание на 10.02.2015 г. в 13,30 ч.
в Химикотехнологичния и металургичен университет, бул. Климент Охридски 8, сграда А, ет. 4,
кабинет 404, при следния дневен ред: 1. отчет на
управлението през 2014 г.; 2. приемане на бюджет
за 2014 г.; 3. организационни. Поканват се всички членове на сдружение „Кандидатстудентска
борса“ за регистрация в 13,30 ч. на 10.02.2015 г.
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на мястото на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 14,30 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове.
6987
1. – Съветът на директорите на сдружение
„Ротари клуб Бургас Пиргос“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 18.12.2014 г. в 18,30 ч.
в Бургас, конферентната зала на хотел „Мираж“,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на сдружението за
периода 1.07.2013 – 30.06.2014 г.; проект за решение – общото събрание приема отчета на съвета
на директорите за дейността на сдружението за
периода 1.07.2013 – 30.06.2014 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на сдружението за
2013 г.; проект за решение – общото събрание
приема годишния финансов отчет на сдружението
за 2013 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на диреккторите за дейността
им в периода 1.07.2013 – 30.06.2014 г.; проект за
решение – общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им в периода 1.07.2013 – 30.06.2014 г.; 4.
освобождаване от длъжност на членовете на съвета
на директорите считано от датата на изтичане
на мандата им – 30.06.2015 г.; проект за решение – общото събрание освобождава от длъжност
членовете на съвета на директорите считано от
датата на изтичане на мандата им – 30.06.2015 г.;
5. избор на нови членове на съвета на директорите за периода 1.07.2015 – 30.06.2016 г.; проект
за решение – общото събрание приема предложенията за избор на нови членове на съвета на
директорите за периода 1.07.2015 – 30.06.2016 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7224
11. – Управителният съвет на ТС „Сангре
Калиенте“, Кюстендил, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение на УС на ТС „Сангре Калиенте“ от 30.09.2014 г., свиква общо събрание на
20.01.2015 г. в 19 ч. на адрес бул. Цариградско шосе
15, София, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на ТС „Сангре Калиенте“ за
2014 г.; 2. финансов отчет за 2014 г.; 3. проектобюджет за 2015 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 20 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7240
11. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Съюз на математиците в
България – Пазарджик“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно събрание
на членовете на сдружението на 10.12.2014 г. в
18 ч. в Пазарджик, ул. Сан Стефано 1, кабинет
№ 25 на МГ „Константин Величков“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС за 2014 г.;
2. приемане на финансовия отчет на СМБ – Пазарджик, за отчетния период; 3. освобождаване
от отговорност на УС на СМБ – Пазарджик; 4.
връчване на годишна награда „Учител с особени
заслуги към математическото образование в областта през 2014 г.“; 5. избор на почетни членове
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на СМБ – Пазарджик; 6. организационни въпроси.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение на членовете в
Пазарджик, ул. Сан Стефано 1, МГ „Константин
Величков“ от датата на обнародване на поканата
в „Държавен вестник“.
7223
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Туристическо дружество Паскал“, Пирдоп, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на
сдружението свиква редовно годишно общо събрание на 17.12.2014 г. в 18 ч. в Учебен център,
намиращ се в сградата на „СМС – С“ – ЕООД,
на адрес: гр. Пирдоп, ул. Георги Бенковски 3,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението за периода август 2006 г. – ноември 2014 г.;
2. приемане на отчет за дейността на контролния съвет на сдружението за периода август
2006 г. – ноември 2014 г.; 3. освобождаване на
членове на управителния съвет на сдружението и освобождаване на председателя на УС на
сдружението поради изтичане на мандата им; 4.
освобождаване от отговорност на председателя
на УС и членовете на управителния съвет на
сдружението за дейността им по управление на
сдружението за периода август 2006 г. – ноември
2014 г.; 5. избиране на нов управителен съвет на
сдружението; 6. избиране на нов председател на
УС на сдружението; 7. избиране на нов контролен съвет на сдружението; 8. избиране на нов
председател на КС на сдружението; 9. промени
в устава на сдружението; 10. други. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание на сдружението. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието
ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, в т.ч. и проектът за промени в устава,
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление на сдружението.
7239
1. – Управителният съвет на Училищното настоятелство при ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и
ЦДГ „Детелина“, гр. Плиска, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
4.12.2014 г. в 16 ч. във фоайето на ОУ „Св. Паи
сий Хилендарски“, гр. Плиска, ул. Отец Паисий
1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УН за периода 1.01.2011 г. – 1.12.2014 г.; 2. отчет на ревизионната комисия; 3. прием на нови
членове; 4. избор на нов УС. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място от 17 ч.
7238
172. – Управителният съвет на сдружение
„Движение спорт за всички – мама, татко и
аз – баба, дядо и внуче“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 11.12.2014 г. в 18 ч. на
адрес Пловдив, бул. Руски 70 (хотел „Лайпциг“),
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет за 2013 г.; 2. финансов
отчет за 2013 г.; 3. отчет на контролния съвет
за 2013 г.; 4. освобождаване от отговорност на
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членовете на управителния съвет и контролния
съвет за дейността им през 2013 г.; 5. освобождаване (заличаване) на член на управителния
съвет и избор на нов член; 6. освобождаване от
членствени права на членове на движението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7211
70. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пловдив, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА
свиква редовно годишно общо отчетно-изборно
събрание на Пловдивската адвокатска колегия
на 24 и 25.01.2015 г. в 9 ч. в зала „Пловдив 1“ на
„Новотел“ – Пловдив, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет през
2014 г.; 2. доклад за дейността на контролния
съвет; 3. отчет за дейността на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджета на адвокатския съвет
за 2015 г.; 5. разни; 6. избор на делегати за общото
събрание на адвокатите от страната.
7242
10. – Управителният съвет на Спортен клуб
по гимнастика „Александър Фотев“, Свиленград,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 15.12.2014 г. в 10 ч. в заседателната зала на Спортна зала – Свиленград, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на СКГ „Александър Фотев“, Свиленград;
2. прекратяване правомощията на контролния
съвет поради изтичане на срока, предвиден в
устава, и избор на нов контролен съвет; 3. прекратяване правомощията на управителния съвет
поради изтичане на срока, предвиден в устава,
и избор на нов управителен съвет, включително
и председател на УС, който ще представлява
сдружението; 4. приемане на изменения в устава
на сдружението; 5. разни.
6986
17. – Управителният съвет на СНЦ „Транс
А к а дем и к а“, Смо л я н , на о снова н ие ч л. 2 6
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 30.11.2014 г. в 8,30 ч. в заседателната зала на
ВСУ „Черноризец Храбър“ в Смолян при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението; 2. обсъждане и приемане на промени
в устава на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се
проведе същия ден в 9,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7023
1. – Управителният съвет на Сдружението на
зърнопроизводителите – Хасково, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 28 от устава свиква редовно
общо събрание на сдружението на 15.12.2014 г.
в 17 ч. в конферентната зала на хотел „Родопи“ – Хасково, ул. България 39, при следния
дневен ред: 1. доклад на председателя за дейността на сдружението за периода 2010 – 2013 г.;
предложение за решение – ОС приема доклада
на председателя за дейността на сдружението за
периода 2010 – 2013 г.; 2. приемане на бюджета
на сдружението за периода 2010 – 2013 г.; предложение за решение – ОС приема бюджета на
сдружението за периода 2010 – 2013 г.; 3. освобождаване на членове на сдружението; предло-
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жение за решение – ОС освобождава членове
на сдружението; 4. приемане на нови членове;
предложение за решение – ОС приема нови
членове; 5. освобождаване от отговорност членовете на УС и неговия председател за дейността
им през периода 2010 – 2013 г.; предложение за
решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС и неговия председател за дейността
им през периода 2010 – 2013 г.; 6. избор на нов
управителен съвет; предложение за решение – ОС
избира нов управителен съвет; 7. избор на председател на управителния съвет; предложение
за решение – ОС избира председател на УС; 8.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 31 от устава събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали за
събранието са на разположение на членовете в
седалището на сдружението. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в ОС
лично или чрез представител.
7022
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел с дейност в частна полза
„Футболен клуб „Ботев – 04“ – с. Симеоновец,
община Септември, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.12.2014 г. в 17 ч. на
стадиона в с. Симеоновец при следния дневен
ред: 1. промяна на устава на ФК „Ботев – 04“;
промяна на наименованието на сдружението; 2.
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промяна на управителния съвет; освобождаване
на членовете на УС; избор на нов УС; избор на
председател и заместник-председател; 3. промени
в устава в съответствие с решенията по т. 1 и 2;
4. вписване на промените в обстоятелствата. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7225
Пенчо Стратиев Гочев – ликвидатор на Автомобилен спортен клуб „Стара Загора Мотор
спорт“ – ЕИК 123610070 – в ликвидация по ф. д.
№ 1577/2001 г. и Решение № 75 от 25.04.2014 г.
на ОС – Стара Загора, със седалище и адрес на
управление: Стара Загора, ул. Никола Петков 20,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“ на посочения адрес.
6952
Юлия Стоядинова Симова – ликвидатор на
сдружение „Комитет на родителите и близките
на загиналите и пострадалите в казармата“,
София, в ликвидация по ф. д. № 7172/1996, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
7026

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.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 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,
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