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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 182
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Наказателни я
кодекс, приет от ХLIІI Народно събрание на
8 юни 2016 г.
Издаден в София на 14 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за допълнение на Наказателния кодекс (oбн.,
ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.;
изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г.,
бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от
1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28
и 31 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 41, 79 и
80 от 1985 г., бр. 89 и 90 от 1986 г., бр. 37, 91
и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1,
86, 90 и 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10
от 1993 г., бр. 50, 97 и 102 от 1995 г., бр. 107
от 1996 г., бр. 62, 85 и 120 от 1997 г., бр. 83,
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от
1999 г., бр. 21, 51 и 98 от 2000 г., бр. 41 и 101
от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от
2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59,
75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94
от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12,
23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и
32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и
60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19,
53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102
от 2015 г. и бр. 32 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 337, ал. 1 след думата „изделия“ се добавя „или унищожава касетъчни
боеприпаси, противопехотни мини и други
изделия по смисъла на Закона за изпълнение
на Конвенцията по касетъчните боеприпаси
и Конвенцията за забраната на използването,
складирането, производството и трансфера
на противопехотни мини и за тяхното унищожаване“.
§ 2. В чл. 338 се създава ал. 4:
„(4) Когато предмет на престъплението са
касетъчни боеприпаси, противопехотни мини
и други изделия по смисъла на Закона за
изпълнение на Конвенцията по касетъчните
боеприпаси и Конвенцията за забраната на
използването, складирането, производството
и трансфера на противопехотни мини и за
тяхното унищожаване, наказанието е:

1. в случаите по ал. 1 – лишаване от свобода от две до осем години;
2. в случаите по ал. 2 – лишаване от свобода от три до десет години и глоба до десет
хиляди лева;
3. в случаите по ал. 3 – лишаване от свобода от пет до дванадесет години, а в особено
тежки случаи – лишаване от свобода от шест
до петнадесет години.“
§ 3. В чл. 339 се създава ал. 6:
„(6) Когато предмет на престъплението са
касетъчни боеприпаси, противопехотни мини
и други изделия по смисъла на Закона за
изпълнение на Конвенцията по касетъчните
боеприпаси и Конвенцията за забраната на
използването, складирането, производството
и трансфера на противопехотни мини и за
тяхното унищожаване, наказанието е:
1. в случаите по ал. 1 – лишаване от свобода от три до десет години;
2. в случаите по ал. 2 – лишаване от свобода от пет до дванадесет години;
3. в случаите по ал. 3, 4 и 5 – лишаване от
свобода от три до десет години.“
Заключителна разпоредба
§ 4. В Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88
от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73
от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и
98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г.)
в чл. 13 ал. 6 се отменя.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 8 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4701

УКАЗ № 183
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенция № 102
на Международната организация на труда за
социална сигурност (минимални стандарти),
1952 г., приет от ХLIІI Народно събрание на
8 юни 2016 г.
Издаден в София на 14 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

БРОЙ 47

ДЪРЖАВЕН

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ра
тифициране на Конвенция № 102 на Между
народната организация на труда за социална
сигурност (минимални стандарти), 1952 г.
(ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
Параграф единствен. Декларацията към
член единствен се изменя така:
„Република България заявява, че поема
задълженията, произтичащи от раздели II, III,
IV, V, VI, VII, VIII и X, във връзка с чл. 2,
буква „а“ от конвенцията.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 8 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4672

УКАЗ № 186
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от ХLIІI Народно
събрание на 8 юни 2016 г.
Издаден в София на 15 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.;
изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г.,
бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от
2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41,
42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г.,
бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г.,
бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г. и
бр. 42 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 30 се създава ал. 4:
„(4) Комисията не рег улира цените за
продажба на топлинна енергия и не определя
цени по чл. 33, ал. 1 на производители, които
съгласно одитираните годишни финансови
отчети за някоя от предходните три календарни години имат общи годишни приходи
над 5 000 000 лв. и приходите им от продажба
на електрическа енергия от комбинирано
производство на топлинна и електрическа
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енергия надвишават 35 на сто от общите им
годишни приходи, освен ако тези производители осъществяват пренос и снабдяване
с топлинна енергия на битови клиенти или
използват произведената топлинна енергия
за производство на растителна земеделска
продукция.“
§ 2. В чл. 36е се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 3, 4 и 5:
„3. операторът на електропреносната мрежа
от приходите за достъп и пренос на електрическа енергия без ДДС;
4. операторите на газопреносни мрежи от
приходите от достъп и пренос на природен
газ без ДДС;
5. операторите на съоръжения за съхранение на природен газ от приходите от достъп
и съхранение на природен газ без ДДС.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата по ал. 1 подават във фонда до
15-о число на текущия месец информация за
съответните приходи за предходния месец.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Започнатите до влизането в сила на
този закон производства за регулиране на
цените за продажба на топлинна енергия
и за определяне на цени по чл. 33, ал. 1 се
прекратяват при наличие на условията по
чл. 30, ал. 4.
§ 4. (1) В тримесечен срок от влизането
в сила на този закон Министерският съвет
привежда наредбата по чл. 36ж в съответствие с него.
(2) До привеждането на наредбата по чл. 36ж
в съответствие с този закон операторите на
електропреносната мрежа, на газопреносната мрежа и на съоръженията за съхранение
на природен газ подават информацията по
чл. 36е, ал. 2 във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и правят вноските
във фонда при условия и по ред, определени
от управителния съвет на фонда, считано от
месеца, следващ месеца на влизането в сила
на този закон.
§ 5. В Закона за ограничаване изменението на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.;
изм., бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 57, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„Седемдесет и едно на сто от“ се заличават.
2. Член 58 се отменя.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 8 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4702
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ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 187
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Гаранционното
споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между
Република България и Европейската банка
за възстановяване и развитие, приет от ХLIІI
Народно събрание на 9 юни 2016 г.
Издаден в София на 15 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Гаранционното спора
зумение за заем за Фонда за гарантиране
на влоговете в банките в България между
Република България и Европейската банка
за възстановяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Гаранционното споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България
между Република България и Европейската
банка за възстановяване и развитие, подписано
на 24 март 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 9 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4705

ВЕСТНИК

ЗАКОН

за ратифициране на Гаранционното споразу
мение (Проект за укрепване на гарантирането
на влоговете) между Република България и
Международната банка за възстановяване
и развитие
Член единствен. Ратифицира Гаранционното споразумение (Проект за укрепване на
гарантирането на влоговете) между Република
България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна
на писма на 1 април 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 9 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4706

РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството на постоянната
делегация на Народното събрание в Пар
ламентарната асамблея на Черноморското
икономическо сътрудничество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 36 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Петър Георгиев Кънев за ръководител на постоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея на
Черноморското икономическо сътрудничество.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 16 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4897

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

УКАЗ № 188
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Гаранционното
споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република
България и Международната банка за възстановяване и развитие, приет от ХLIІI Народно
събрание на 9 юни 2016 г.
Издаден в София на 15 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

БРОЙ 47

УКАЗ № 181

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Камен Димов Велев
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големите му заслуги в областта на
образованието и науката.
Издаден в София на 10 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4857
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ДЪРЖАВЕН

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 6
от 14 юни 2016 г.

по конституционно дело № 1 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: Борис
Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги
Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев,
Мариана Карагьозова-Финкова, Константин
Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при
участието на секретар-протоколиста Росица
Симова разгледа в закрито заседание на 14 юни
2016 г. конституционно дело № 1 от 2016 г.,
докладвано от съдията Константин Пенчев.
С определение № 4 от 10.01.2016 г. по т. д.
№ 3343 по описа за 2015 г. тричленен състав на
Върховния касационен съд, Търговска колегия,
Първо отделение, е спрял производството по
делото и е внесъл искане до Конституционния
съд за обявяване за противоконституционни и
несъответстващи на Европейската конвенция
за защита на правата на човека и основните
свободи (ЕКЗПЧОС) на чл. 11, ал. 3 и чл. 16,
ал. 1, изр. 3 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; посл.
изм., бр. 33 от 2016 г.). Твърди се в искането,
че разпоредбите на чл. 11, ал. 3 и чл. 16, ал. 1,
изр. 3 ЗБН противоречат на разпоредбите на
чл. 122, ал. 1 във връзка с чл. 117, ал. 1, чл. 121,
ал. 1, чл. 56 и чл. 4, ал. 1 от Конституцията
на Република България и са в несъответствие
с разпоредбата на чл. 6 ЕКЗПЧОС.
С определение от 4.02.2016 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по
същество искането за установяване на противоконституционност на чл. 11, ал. 3 и чл. 16,
ал. 1, изр. 3 ЗБН и е отклонил искането за
установяване на несъответствие на горните
разпоредби с чл. 6 ЕКЗПЧОС.
В искането се твърди, че чл. 11, ал. 3 ЗБН,
който постановява, че банката, за която се
иска откриване на производство по несъстоятелност, се представлява от квестори или
временни синдици – лица, които се намират в
определена зависимост от Българската народна
банка (БНБ) или Фонда за гарантиране на
влоговете в банките (Фонда), нарушава правото є на защита. Искането за установяване на
противоконституционността на чл. 16, ал. 1,
изр. 3 ЗБН е за нарушение на чл. 121, ал. 1
и чл. 122, ал. 1 от Конституцията. Изчерпателното изброяване в оспорваната разпоредба
на страните в процеса, които имат право
на жалба, лишава акционерите на банката,
притежаващи над 5 на сто от капитала є, от
правото да обжалват решението по чл. 13 ЗБН
и нарушава равенството в процеса.
Министерският съвет, Българската народна
банка и Фондът за гарантиране на влоговете в
банките са на становище, че искането следва да
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се отхвърли. Сочи се, че целта на производството по несъстоятелност на банките преследва
цели, различни от тези на несъстоятелността
по Търговския закон (ТЗ), а именно осигуряване в най-кратък срок удовлетворяване на
вложителите и другите кредитори на банката
(чл. 2 ЗБН) при съобразяване с обществения
интерес, свързан със стабилността и доверието в банковата система. Твърди се още, че
акционерите, притежаващи над 5 на сто от
капитала на банката, както и нейните управителни органи имат възможност да защитят
интересите си в производството по чл. 151,
ал. 3 от Закона за кредитните институции
(ЗКИ) пред Върховния административен съд
(ВАС), обжалвайки решението на БНБ за
отнемане на лиценза на банката.
Висшият адвокатски съвет застъпва становището, че искането на тричленния състав
на ВКС е основателно, като се споделят изложените в него аргументи. В становището
се изразява съмнение относно смисъла на
обявяване противоконституционността на
чл. 11, ал. 3 ЗБН относно представляването
на банката в процеса по несъстоятелност, тъй
като други неоспорени разпоредби в ЗБН и
ЗКИ постановяват, че банка под особен надзор
и до постановяване на решението по чл. 13
ЗБН се представлява от квестори, респ. от
временни синдици.
За да се произнесе, Конституционният съд
взе предвид следното:
Банките са юридически лица, които извършват публично привличане на влогове или
други възстановими средства и предоставят
кредити или друго финансиране за своя сметка
и на собствен риск (чл. 2, ал. 1 ЗКИ), по което се отличават от другите търговци. Затова
правилата за банковата несъстоятелност се
различават от тези за несъстоятелността по
ТЗ и са уредени в специален закон. Целта на
Закона за банковата несъстоятелност е посочена в чл. 2 – осигуряване „във възможно
най-кратък срок справедливо удовлетворяване на вложителите и другите кредитори на
банката“. Тази цел законът постига, от една
страна, чрез осигуряване на съдебен процес
в кратки срокове, а от друга страна, чрез
администриране и контрол на действията на
синдика по осребряването на имуществото
на банката от Фонда. Въведени са кратки
срокове за насрочване и разглеждане на делото за несъстоятелност и пред трите съдебни
инстанции (чл. 11, ал. 1 и 8, чл. 16, ал. 1 и
3, чл. 47, ал. 2 ЗБН). Обжалването на решенията на първата и въззивната инстанция
не спира изпълнението им (чл. 13, ал. 2 и
чл. 16, ал. 2 ЗБН).
Фондът назначава, освобождава и контролира цялостната дейност на синдика, определя
възнаграждението и бюджета му, одобрява
публичната продан на вещи и вземания на
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банката, издава възлагателни постановления
и изобщо контролира и администрира цялостния процес по осребряването на имуществото
на банката. Особеностите на банковата несъстоятелност, както и цялостната законова
уредба на дейността на банките безспорно
следва да бъдат съобразени при обсъждането
на твърденията в искането на тричленния
състав на ВКС за противоконституционност
на разпоредбите на чл. 11, ал. 3 и чл. 16, ал. 1,
изр. 3 ЗБН.
По отделните оспорени разпоредби съдът
прие следното:
1. По чл. 11, ал. 3 ЗБН
Тази разпоредба постановява, че банката,
за която се иска откриване на производство
по нес ъс т оя т ел нос т, се п редс та вл я ва о т
квесторите, респ. от временните синдици,
ако такива са назначени, като обезпечителна
мярка по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗБН. Твърди се
в искането, че квесторите се назначават от
БНБ, а временните синдици – от съда, но по
предложение на Фонда и то от утвърден от
БНБ списък, поради което те не защитават
пълноценно правата на банката в процеса. В
подкрепа на това становище се сочат и мотиви
към решенията на Европейския съд по правата
на човека (ЕСПЧ) по делата на „Капиталбанк“
срещу България и „Кредитна и индустриална
банка“ срещу Чешката република.
С оглед особената функция на банките
законите, регулиращи дейността им, предвиждат засилен контрол и спешни мерки при
съмнение за нарушение на правилата от страна
на ръководните им органи или неправилно
управление. При опасност от неплатежоспособност на банката БНБ упражнява мерки на
специален надзор, като назначава квестори
(чл. 115 – 121 ЗКИ). Квесторите поемат изцяло управлението на банката, като правата на
управителните и надзорните органи се пре
установяват (чл. 107, ал. 1 ЗКИ). Ако мерките
на специален надзор не дадат резултат, БНБ
отнема лиценза на банката и назначава квестори, ако такива не са били назначени преди
това (чл. 36, ал. 5 ЗКИ), които управляват
банката до назначаване на синдик в производството по несъстоятелност. Следователно
от момента, в който банката е застрашена
от неплатежоспособност, управлението є се
поема от лица, различни от управителните є
органи. Оспорената разпоредба на чл. 11, ал. 3
ЗБН само потвърждава това правило, отново
подчертавайки, че банката, чието обявяване
в несъстоятелност се иска, се представлява
от лица, различни от управителните є органи
и пред съда по несъстоятелност. Това законово решение е в интерес на вложителите
и не противоречи на никоя конституционна
норма. След като банките се разпореждат със
средствата на вложителите, оправдано е при
риск за тези средства вследствие евентуална
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неплатежоспособност, управлението да се поеме незабавно от други лица, които и да представляват застрашената банка. Съмнението, че
зависимите от БНБ или Фонда представители
на банката в процеса по несъстоятелност
няма пълноценно да защитават правата є в
процеса до постановяване на решението по
чл. 13 ЗБН, не е достатъчно основание за разпоредбата на чл. 11, ал. 3 ЗБН да бъде обявена
за противоконституционна. Дори да е налице
необходимост от по-добра регламентация, то
решението е от компетентността на законодателя, а не на Конституционния съд. Винаги,
при съмнение за противоречие на интересите
между представляваната в конкретен процес
банка и представляващите я лица, съдът би
могъл да назначи особен представител по реда
на чл. 29, ал. 4 от Гражданския процесуален
кодекс (ГПК).
С оглед изложеното съдът приема, че
искането за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 11, ал. 3
ЗБН следва да се отхвърли.
2. По чл. 16, ал. 1, изр. 3 ЗБН
С преходните и заключителните разпоредби
(§ 15, т. 5, буква „б“) от Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г.)
в ЗБН се създава нова алинея 4 на чл. 11,
съгласно която акционерите, притежаващи
над 5 на сто от капитала на банката, чиято
несъстоятелност се иска, могат да встъпят в
производството. Твърди се в искането, че изчерпателното изброяване на страните, имащи
право да обжалват решението по чл. 13 ЗБН,
лишава встъпилите акционери от право на
жалба, респ. от защита във всички стадии
на процеса, което е нарушение на чл. 122 от
Конституцията.
Съгласно чл. 122, ал. 1 от Конституцията
физическите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса.
Правото на защита се упражнява по ред,
определен със закон (чл. 122, ал. 2).
Правото на защита, в частност правото на
достъп до съд, обаче няма абстрактно съдържание. Конституцията изрично го свързва с
накърняването на субективни права и законни
интереси. Ако от стесняването на правните
възможности спрямо определени участници в
съдебното производство не произтича засягане
на техните права и законни интереси, не може
да се поставя въпросът за неоправдано ограничаване на конституционните им права. На тази
основа трябва да се преценява основателността
на искането за обявяване на несъвместимост
с Основния закон на разпоредбата на чл. 16,
ал. 1, изр. 3 ЗБН, която изключва въззивното и касационното обжалване на актовете
на съда по несъстоятелност, постановени
по чл. 13, ал. 1 и чл. 14 ЗБН, по отношение
на встъпилите в производството акционери,
притежаващи повече от 5 на сто от капитала
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на банката. Както се сочи в Решение № 4 от
2014 г. по к.д. № 12 от 2013 г., съдилищата
са задължени да осигуряват равенството и
състезателността на участниците в съдебния
процес, като прилагат точно процесуалните
закони в приетия от законодателя вид.
Банковата несъстоятелност е особен вид
несъстоятелност, уредена със специален закон.
Тя, както и несъстоятелността, уредена в ТЗ,
представлява производство на универсално принудително изпълнение, позволяващо
пропорционалното удовлетворяване на кредиторите от цялото имущество на длъжника.
Разликата в целите на двете производства
обуславя разликата в законовата им уредба.
Съгласно чл. 607 ТЗ с производството по
несъстоятелност се цели справедливото удовлетворяване на кредиторите и възможното
оздравяване на предприятието на длъжника
при зачитане правата на кредиторите, длъжника и работниците на длъжника. Производството за банкова несъстоятелност цели
справедливо удовлетворяване в най-кратък
срок на вложителите и другите кредитори
на банката, като се взема предвид и общественият интерес, свързан със стабилността и
доверието в банковата система (чл. 2 ЗБН). В
производството за банкова несъстоятелност не
е предвидена възможност за оздравяване на
банката с отнет лиценз. Освен това въпросът
за неплатежоспособността на банката не се
решава в това производство, а в производството по обжалване на решението на БНБ
за отнемане на лиценза пред ВАС – чл. 151
ЗКИ. Съдът по несъстоятелността проверява
само изрядността на искането на Централната
банка (чл. 9, ал. 2 и 3 ЗБН) и наличието на
влязъл в сила акт на БНБ за отнемане на
лиценза на банката (чл. 11, ал. 5 ЗБН) и при
наличието на тези предпоставки, във всички
случаи, обявява банката в несъстоятелност,
постановявайки решението по чл. 13 ЗБН.
Единственият въпрос, по който съдът има
право на самостоятелна преценка, е въпросът
за началната дата на неплатежоспособността
на банката. Датата на неплатежоспособността
е релевантна към правата и интересите на
кредиторите на банката във връзка с разпоредбите за относителната недействителност
по чл. 59, ал. 5, т. 1 ЗБН и отменителните
искове по чл. 60 ЗБН.
При тези ограничени правомощия на решаващия съд очевидно е, че и правата на участниците в процеса ще са твърде ограничени
и ще се отличават от правата на участниците
в исковия процес. Затова и разпоредбите на
чл. 46, ал. 3 и чл. 47, ал. 1 ЗБН предвиждат
субсидиарно прилагане на ГПК, доколкото в ЗБН не са предвидени други правила.
Следователно при определяне на правата на
встъпилите в процеса акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на банката, не
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следва да се изхожда от разпоредбите на ГПК
за третите лица в процеса, а от разпоредбите
на специалния закон и на тази основа следва
да се преценява дали е налице неравенство на
участниците в процеса по несъстоятелност. В
случая не е налице неравно третиране на встъпилите в съдебния процес акционери, защото
за тях липсва правен интерес от обжалването,
още повече че законът не предвижда право
на жалба на наистина заинтересованите от
датата на неплатежоспособност лица – кредиторите на банката, в това число и Фонда,
който е страна в процеса. Налага се крайното
заключение, че лишаването на участващите в
производството по банкова несъстоятелност
акционери с повече от 5 на сто от капитала
на банката от възможността да обжалват
решенията на съда по чл. 13, ал. 1 и чл. 14
ЗБН съгласно оспорената разпоредба на чл. 16,
ал. 1, изр. 3 ЗБН не противоречи на Конституцията, защото подлежащите на въззивно
и касационно обжалване съдебни актове не
засягат техните права и законни интереси.
С оглед изложеното Конституционният съд
намира, че разпоредбата на чл. 16, ал. 1, изр. 3
ЗБН не нарушава равенството на страните в
процеса, нито правото им на защита, поради
което искането за обявяване противоконституционността и на тази разпоредба следва да
бъде отхвърлено.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на тричленен състав
на Върховния касационен съд, Търговска
колегия, за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 11, ал. 3
и чл. 16, ал. 1, изр. 3 от Закона за банковата
несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.;
посл. изм., бр. 33 от 2016 г.).
Решението е подписано с особено мнение
по т. 2 от съдиите Константин Пенчев, Георги
Ангелов и Таня Райковска.
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ

по конституционно дело № 1 от 2016 г.
На конститу ционните съдии Константин
Пенчев и Георги Ангелов
Становището ни е, че разпоредбата на
чл. 16, ал. 1, изр. 3 ЗБН трябва да се обяви
за противоконституционна по следните съображения:
С преходните и заключителните разпоредби
(§ 15, т. 5, буква „б“) от Закона за кредитните
институции (ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г.) в ЗБН
се създава нова алинея 4 на чл. 11, съгласно
която акционерите, притежаващи над 5 на сто
от капитала на банката, чиято несъстоятелност
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се иска, могат да встъпят в производството.
Аргументи в подкрепа на това законодателно решение не се съдържат нито в мотивите
на законопроекта, нито в обсъжданията на
закона в Народното събрание. Независимо
от липсата на каквато и да е аргументация,
няма съмнение, че волята на законодателя
с приемането на новата алинея 4 на чл. 11
ЗБН е била да признае правен интерес на
определена категория акционери на банката,
чието обявяване в несъстоятелност се иска,
да участват в процеса.
Следва да се има предвид, че Законът за
кредитните институции е приет през 2006 г.
след решението от 24.11.2005 г. на ЕСПЧ по
делото „Капиталбанк“ срещу България. С това
решение съдът единодушно е приел, че в случая
има нарушение на чл. 6, ал. 1 ЕКЗПЧОС в две
насоки. Първата е обвързаността на съда от
акта на БНБ за отнемане на банковия лиценз,
който по тогава действащия чл. 21, ал. 5 от
Закона за банките, отм. с § 5 от преходните
и заключителните разпоредби на ЗКИ (ДВ,
бр. 59 от 2006 г.), не е подлежал на съдебен
контрол. Втората причина е представляването
на банката, чиято несъстоятелност се иска
от назначени от БНБ квестори. В мотивите
към решението е прието, че провъзгласеното
от чл. 6 ЕКЗПЧОС право на достъп до съд и
състезателен процес предполага възможност
за ефективно участие на страните в производството. Тъй като е била представлявана от
квестори (лица, зависими от другата страна по
делото – БНБ), банката не е могла да изложи по
подходящ начин доводите си в хода на процеса
и да защити интересите си. Същите изводи
ЕСПЧ прави и в решението си от 2.06.2016 г.
по дело № 7031/05 г. на Международната банка
за търговия и развитие срещу България. В
приетия няколко месеца след постановяване
на решението по делото „Капиталбанк“ срещу
България Закон за кредитните институции
законодателят, съобразявайки се с решението
и предстоящото приемане на Република България в Европейския съюз, се е отказал от
принципа на необжалваемост на актовете на
БНБ, възприет в Закона за банките, отменен
със ЗКИ. В чл. 151, ал. 1 ЗКИ е предвиден
съдебен контрол пред ВАС на решението на
БНБ за отнемане на банков лиценз, както и
на други изчерпателно изброени актове на
Централната банка. В чл. 151, ал. 4 ЗКИ е
определена възможност със съдебно-счетоводна и съдебно-икономическа експертиза да
се оборва и твърдението на БНБ за неплатежоспособност на банката с отнет лиценз. Със
същия закон е създадена и новата разпоредба
на чл. 11, ал. 4 ЗБН (§ 15, т. 5, буква „б“ от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗКИ), даваща възможност на акционерите,
притежаващи над 5 на сто от капитала на
банката, чиято несъстоятелност се иска, да
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встъпят в процеса по несъстоятелност. Може
да се приеме, че с този текст законодателят се
е опитал да се съобрази отчасти и с второто,
констатирано в решението на ЕСПЧ, нарушение на чл. 6 ЕКЗПЧОС – неефективното
участие на банката, представлявана от назначените от страната в процеса БНБ квестори,
давайки право на независими представители
на банката да участват в процеса като трети
лица. Аргументи в подкрепа на това становище могат да се намерят и в разпоредбата на
чл. 118, ал. 1 от Закона за публично предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК). Тази разпоредба
признава право на процесуална субституция
на миноритарните акционери, притежаващи
най-малко 5 на сто от капитала на публично
дружество. Тези акционери могат да водят
искове от името на дружеството при бездействие на управителните му органи, което
застрашава интересите на дружеството. Такава е и хипотезата при банка, поставена под
особен надзор или с отнет лиценз. И в двата
случая ръководството на банката очевидно
не се е справяло със задълженията си. От
друга страна, както е прието и в цитираното
по-горе решение на ЕСПЧ, не би могло да
се очаква, че назначените от БНБ квестори
ефективно ще защитават правата на банката
в производството по обжалване пред ВАС
на решението за отнемане на лиценза или в
производството по несъстоятелност, оспорвайки наличието на представените от Централната банка документи по чл. 9, ал. 2 и 3
или наличието на условията по чл. 11, ал. 5
ЗБН. Следователно логично и съобразено с
решението на ЕСПЧ е решението на законодателя да даде възможност на акционерите,
притежаващи над 5 на сто от капитала на
банката, чиято несъстоятелност се иска, да
участват на свое собствено основание в процеса по несъстоятелност.
Безспорно е, че както и останалите участ
н и ц и в т ова п роизводс т во свои т е п ра ва
акционерите могат да упражняват само в
рамките на процеса за несъстоятелност на
банката. Те биха могли да оспорват само
наличието на предпоставките по чл. 13, ал. 1
ЗБН – надлежно искане на БНБ и влязло в
сила решение за отнемане на лиценза на банката. Конституционно прогласените права на
равенство на страните в процеса и на защита
във всички стадии на процеса (чл. 121, ал. 1
и чл. 122, ал. 1 от Конституцията) в случая
биха намерили проявление чрез осигуряване
право за встъпилите акционери да обжалват
решението на съда, с което не са възприети
техните доводи за липса на предпоставките
по чл. 13, ал. 1 ЗБН.
Това право по обем е различно от правото, което имат акционерите да оспорват
законосъобразността на решението на БНБ
за отнемане на лиценза на банката пред
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ВАС. Този процес е предходен по отношение
процеса за обявяване в несъстоятелност и
решението по него предпоставя решението
на съда по несъстоятелността. В този процес съдът проверява законосъобразността на
решението на БНБ за отнемане на банковия
лиценз, включително и наличието на твърдяната неплатежоспособност, като законово
основание за отнемане на лиценза.
Не би могло да се приеме, че съществува
значим обществен интерес, чиято защита би
оправдала ограничаване на процесуалното
право на встъпилите акционери да обжалват
съдебното решение. Обжалването на решенията на първоинстанционния и въззивния
съд не спира изпълнението им, а и съдът е
длъжен да се произнася във фиксирани от ЗБН
кратки срокове, поради което признаването
на още една страна на правото на жалба не
би забавило неоснователно процеса. Напротив, осигуряването на равенство на всички
страни в процеса и условия за състезателност
би помогнало за установяване на обективната
истина (чл. 121, ал. 2 от Конституцията), което безспорно е в интерес както на страните,
така и на вложителите и другите кредитори
на банката.
Ето защо сме на мнение, че с разпоредбата
на чл. 16, ал. 1, изр. 3 ЗБН, в която се изброяват изчерпателно страните, имащи право на
жалба, се ограничава правото на встъпилите
в процеса акционери, притежаващи над 5 на
сто от капитала на банката, чиято несъстоятелност се иска, да обжалват решението по
чл. 13 ЗБН и решението на въззивния съд.
Това ограничение създава неравенство между
страните, като лишава страна от правото да
се защити във всички стадии на процеса, с
което се нарушават разпоредбите на чл. 121,
а л. 1 и ч л. 122, а л. 1 от Конст и т у ц и я та.
Следователно разпоредбата на чл. 16, ал. 1,
изр. 3 ЗБН би следвало да бъде обявена за
противоконституционна. С обявяването є за
противоконституционна не би се получила
законова празнота, защото съгласно препращащата разпоредба чл. 47, ал. 1 ЗБН, по
отношение на обжалването на решенията, ще
се прилагат правилата на ГПК.
В заключение следва да се посочи, че разумният баланс между обществения интерес,
свързан със стабилността и доверието в банковата система, и гарантираните от Конституцията право на защита и равенство в съдебния
процес на гражданите и юридическите лица,
включително и на банките с отнет лиценз, не
може да бъде постигнат единствено по пътя на
контрола на Конституционния съд за конституционосъобразност на съответните законови
разпоредби. Необходими са законови промени
в посока на осигуряване на ефективно участие
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на всички страни в производствата по ЗКИ
и ЗБН и осигуряване на ефективен съдебен
контрол върху решенията на БНБ.
Конституционни съдии:
Константин Пенчев
Георги Ангелов
На конституционния съдия Таня Райковска
Подписах решението с особено мнение
в частта, с която се отхвърля искането на
тричленен състав на Върховния касационен
съд, Търговска колегия, за установяване на
противоконституционност на чл. 16, ал. 1,
изр. 3 от Закона за банковата несъстоятелност
(ЗБН), тъй като не подкрепям позицията на
мнозинството съдии, че в посочената част
искането е неоснователно.
Съображенията ми са следните:
Частично споделям теоретичната интерпретация в решението на релевантните към
настоящия конституционен спор материалноправни въпроси на производството по несъстоятелност за банка, регулирано от ЗБН.
Съзнавам и ролята, спецификата и значението на банковата система за развитието
на всяка икономика, в т. ч. и на Република
България. За разлика от останалите търговски
дружества, които в дейността си използват
предимно собствен финансов ресурс, банките оперират със средства, предоставени от
вложители, т. е. с публично влогонабирани
средства, които управляват за своя сметка и
на собствен риск. Освен това осъществяването едновременно на кредитна дейност и на
влогови сделки, неприсъщи за други правни
субекти, очертава дейността на банката и като
високорискова. Обвързаността на банковите
институции в рамките на една система, както
и особеностите в предмета на тяхната дейност
предопределят не само изключителното им
значение за националната икономика, но и
тяхната по-голяма уязвимост.
Безспорно е също така, че влошаването на
финансовото състояние на банка може да има
сериозен обществено-политически и социален
ефект както по отношение на вложителите,
така и спрямо другите кредитори на банката,
а косвено и за държавния бюджет.
Обяснимо е, с оглед гарантиране стабилността на финансовата система на държавата,
защо законодателят е регламентирал рестриктивно дейността на банките и в специален
закон още по-ог раничително е под ходил
към производството по несъстоятелност в
сравнение с несъстоятелността на търговците, уредена в част четвърта на Търговския
закон (ТЗ).
Приемам, че право на законодателя е да
обективира в правни норми своите виждания
за уреждане на съответния вид обществени
отношения, като вложи и разбирането си за
справедливост, и за защита на обществения
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интерес, предвид изброените вече особености на разглежданите отношения, свързани
с повишен риск, уязвимост, и сравнително
бързо настъпващи неблагоприятни социалноикономически и политически последици. Не
мога да отрека и правото му на законодателна
целесъобразност, но само и единствено когато
всички те, изброени по-горе, и разглеждани
като единно цяло на тази своеобразна законодателна автономия, са в граници, осигуряващи върховенството на Конституцията и
ненадхвърлящи установените от нея предели
на възможни диспропорции – частично ограничаване на едни или други права – например,
на акционери в банка, притежаващи повече
от 5 % от капитала на банката, за сметка
на твърдяна приоритетна необходимост от
засилена закрила на значим и оправдан колективен обществен интерес (например: този
на вложителите, фиска и т. н.).
Проблемът следователно се свежда до следните предварителни въпроси, които считам,
че не са намерили отговор в решението на
мнозинството съдии:
1. Какво е съдържанието и значението на
използваното от законодателя „встъпване“
на акционерите, притежаващи повече от 5 %
от капитала на банката, в производството
по несъстоятелност? Установяването му ще
е възможно след исторически преглед на
развитието на материята, и по-специално
моментът, в който се въвежда и защо?
2. Съставлява ли „встъпването“ проявна
форма на осъществяване на правото на защита
като елемент от по-общото понятие достъп до
съд, и ако отговорът е „да“ – „встъпването“ по
смисъла на ЗБН отговаря ли на изискванията
за пълноценен достъп до съд – като възможност за сезиране, участие в производството и
контрол над постановените съдебни актове – в
т. ч. чрез инстанционното им обжалване?
Допустими ли са ограничения, а при положителен отговор – какви биха били пределите
на подобни рестрикции и последиците при
тяхното надхвърляне?
3. Налице ли е изобщо корелация между
възприетото ограничение (лишаване от право на обжалване) и преследвана обществено
значима цел – коя е тя, и как подобно ограничение може да повлияе върху постигането є?
По първия предварителен въпрос
Историческият преглед на съществуващата
регламентация разкрива следното:
В националното законодателство приложимостта на общия режим на несъстоятелността е изрично изключена по отношение
на банките с приемането и влизането в сила
на част четвърта от ТЗ. Според чл. 612 ТЗ
производството по несъстоятелност на банка се извършва по ред, определен в отделен
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закон, а разпоредбите на част четвърта от ТЗ
се прилагат, доколкото в специалния закон
не е предвидено друго.
В Закона за банките и кредитното дело
(ЗБК Д) беше създадена нова глава четиринадесета „Несъстоятелност“ (ДВ, бр. 46
от 1996 г.) и този специален закон съдържаше специфични особености в сравнение
с режима по ТЗ, а именно: определяне на
Централната банка като единствен молител,
непровеждане на събрание на кредиторите,
забрана за предлагане на оздравителен план,
като за неуредените случаи бе посочено, че
се прилага ТЗ. Съдът по несъстоятелността,
позовавайки се на чл. 71 ЗБКД, е изисквал
от молителя да обоснове и докаже неплатежоспособността на банката, а така също на
основание чл. 75 ЗБКД е назначавал синдик
(в синхрон с уредбата в ТЗ).
В Закона за банките (ЗБ) (ДВ, бр. 52 от
1997 г.) се запази принципът за установяване
на специални правила, уреждащи несъстоятелността на банка, но като специфично
основание за откриване на производството
по несъстоятелност в чл. 21, ал. 2 се въведе отнемането на лиценза на банката за
извършване на банкова дейност поради неплатежоспособност. Законът, в чл. 79, ал. 1
и 3, изчерпателно е уреждал условията за
обявяване в несъстоятелност и изискванията, на които следва да отговаря искането
на БНБ, като те се свеждат единствено до
посочване на основанията, поради които е
отнет банковият лиценз, упоменат в чл. 21,
ал. 2 ЗБ. Законодателната уредба е изключвала
обжалване на решението на БНБ за отнемане
на лиценза по съдебен ред.
По повод приложението на цитираните норми от ЗБ с решение от 24.11.2005 г. по делото
„Капитал банк АД срещу България“ Европейският съд по правата на човека – Страсбург, е
приел, че „целите на новата законова уредба
на банковата неплатежоспособност има за
цел, от една страна, значително да ограничат юрисдикцията на съдилищата и дори да
им отнемат правомощията да решават дали
банката е неплатежоспособна, а от друга
страна, да овласти БНБ да се произнася по
този въпрос, без от нея да се изискват данни
в подкрепа или да доказва констатациите си
в съда“. В цитираното решение е посочено,
че чл. 1 от Протокол № 1 (Допълнителния
протокол към Конвенцията) изисква „всяко
ограничение върху мирното ползване на собствеността да бъде придружено от процесуални
гаранции, предоставящи на заинтересованите
физически или юридически лица възможност за излагане на тяхното становище пред
отговорните държавни органи с оглед ефективното оспорване на мерките, накърняващи
обезпечените от тази разпоредба права“. В
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решението е направен и извод, че действащото
към момента българско законодателство не
е позволявало на „банката жалбоподател на
нито един етап да изложи възраженията си
срещу фактическите констатации на БНБ и да
оспори по подходящ начин заключението на
БНБ относно нейната неплатежоспособност“.
Със Закона за банковата несъстоятелност
(ЗБН) (ДВ, бр. 92 от 2002 г.) се създаде цялостна уредба на несъстоятелността на банките,
съобразена с особеностите им като търговци
и спецификите на банковата дейност.
Член 11, ал. 4 ЗБН е приет с изменение
на закона – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от
1.01.2007 г., след постановяване на решението
от 24.11.2005 г. на Съда в Страсбург. Очевиден е опитът да се имплементират част от
констатациите от цитираното решение, доколкото с разпоредбата се допуска възможност
акционери, които към датата на отнемане на
лиценза за извършване на банкова дейност
са притежавали повече от 5 % от капитала
на банката, да встъпят в производството по
разглеждане на искането на Централната банка за обявяване в несъстоятелност на банка.
Към този момент чл. 16, ал. 1 ЗБН е предвиждал обжалване на решението на съда по несъстоятелността единствено пред касационния
съд, а право на жалба според тази редакция на
закона са имали квесторите на банката, Централната банка, и на протест – прокурорът. С
изменението на чл. 16, ал. 1 ЗБН – ДВ, бр. 59
от 2007 г., в сила от 1.03.2008 г., в синхрон с
влизане в сила на новия ГПК се предвижда
обжалване на решенията по чл. 13, ал. 1 и
чл. 14 ЗБН пред въззивен и касационен съд,
по общия ред, като е добавено, че право на
жалба има и временният синдик на банката.
Или в случая, законодателят, считано от
1.01.2007 г., е допуснал възможността акционери на банката, притежаващи повече от 5 %
от капитала є, да участват в образуваното
производство по несъстоятелност на банката,
чиито членове са (акционери, учредители или
придобили впоследствие акции), като встъпят
в чужд процес (образуван по молба на БНБ
и с точно визирани от закона участници), без
обаче да им е признал процесуално право да
обжалват решенията на съда по чл. 13 и 14
ЗБН. Допускайки за първи път в материя,
регулираща откриване на производство по
несъстоятелност на банка, участие на акционери, притежаващи определен процент от
капитала на банката, законодателят всъщност
признава правен интерес на тази категория
лица от участие. Според правната доктрина
и съдебната практика встъпване в съдебно
п роизводст во е доп ус т имо п ри следни т е
предпоставки: висящ съдебен процес, дело
между други страни и интерес от участие,
който се преценява съобразно влиянието на
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евентуалното решение. И трите предпоставки
в конкретната хипотеза са налице, зачитайки
и обстоятелството, че законът (ЗБН) е определил точно кръга на лицата, които могат да
встъпят в производството по несъстоятелност
на банка, и по този начин е легитимирал
правния им интерес, който те не следва да
доказват. В дружественото право подобен
подход за участие на акционери, притежаващи
5 % от капитала, в други съдебни производства не е непознат (чл. 74 ТЗ; чл. 223, ал. 2
ТЗ; чл. 118, ал. 1 и 2 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа). Предоставените
им възможности са различни – да встъпят
в исковото производство (чл. 74, ал. 2 ТЗ)
или да упражнят правата на дружеството
(чл. 118 ЗППЦК).
При публичните дружества водещо разбиране е, че малцинството трябва да има
интерес, за да може да упражнява правата на
дружеството, когато последното бездейства и
неговото поведение застрашава интересите
на дружеството. Малцинството може да упражнява точно определени права и може да
се намесва само с оглед запазване наличното
имущество на дружеството. Или малцинството акционери не са кредитори, те участват
в резултата от дейността на дружеството и
затова следва да имат възможност да се намесят в случай, при който има опасност от
накърняване на дружественото имущество.
Какво е съдържанието на установеното
от законодателя „встъпване“ по смисъла на
чл. 11, ал. 4 ЗБН?
След като в закона (ЗБН) отсъства дефиниция на това понятие, това означава, че
законодателят не е счел да вложи в него нещо
по-различно от установените вече специфични
правила, субсидиарно приложими от общия
процесуален закон (ГПК).
Или встъпването по смисъла на чл. 11,
ал. 4 ЗБН би следвало да се разглежда като
встъпване по смисъла на ГПК при посочената вече липса на специфично и друго – поограничително определение на използвания
термин в ЗБН, като се съобрази единствено
изключването на възможността за обжалване
на постановения съдебен акт. Встъпването е
процесуално средство за защита на правата
на встъпилото лице съгласно чл. 218 от Гражданския процесуален кодекс и използването на
подобен правен механизъм налага преценка
за съответствие на процесуалните права, с
които разполага встъпилият по ЗБН, и дали и
доколко те съответстват на тези в общия исков
процес, а при наличие на отклонения – дали
същите са обществено оправдани.
Целта на встъпването в гражданския процес
е да се издейства благоприятно решение за
едната от главните страни, на която встъпилото
лице в защита на своя интерес помага, с цел
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и да се избегнат неблагоприятни последици. В
конкретния случай, ако целта е подпомагане
на банката, чиято несъстоятелност се иска,
то разбираемо е, че акционерите биха могли да противопоставят различни аргументи
от тези на лицата, представляващи банката
в производството, които са назначени, определени, посочени от БНБ или от Фонда,
предвид изключване участието на органните
представители на банката в производството.
Защото органите на управление на банката
са с преустановени всички правомощия и са
отстранени от длъжност от момента на поставяне на банката под специален надзор, т. е.
встъпилите акционери биха могли да правят
възражения, да искат събиране на доказателства, те следва да бъдат уведомявани за съдебните заседания, да им се връчват преписи от
книжа и пр. Защото, допускайки определени
лица до участие в производството по несъстоятелност на банка, би следвало специалният
закон да дефинира техните правни средства за
упражняване на правата, ако има отклонение
от общите субсидиарно приложими правила.
Встъпилите лица в общия граждански процес
упражняват своето право на защита по един
вече образуван процес, макар и с по-ограничени процесуални правомощия, но могат
да обжалват решението на съда, дори когато
подпомаганата страна не го обжалва.
По отношение на акционерите, встъпили
в производството по делото, разпоредбата на
чл. 16, ал. 1, изр. 3 ЗБН ограничава участието
им в производството по делото, като неоправдано и в разрез с приложимия институт на
встъпването ги лишава от право на жалба,
с което се нарушава правото на защита във
всички стадии на процеса съгласно чл. 122,
ал. 1 от Конституцията. Правото на защита,
установено в Конституцията, като проявна
форма на правото на достъп до и защита
пред съд налага конформно тълкуване според
възприето от Европейския съд по правата на
човека – а именно като достъп до съд (каквото
съставлява встъпването по смисъла на чл. 11,
ал. 4 ЗБН), но и като възможност за пълноценно, реално и ефективно участие в процеса, в
това число и чрез възможността да се обжалва
постановеният съдебен акт на една или повече
последващи инстанции, от която встъпилите
в процеса акционери, притежаващи повече от
5 % от капитала на банката, са лишени.
С атакуваната разпоредба е нарушен и
принципът на равенство и състезателност в
съдебния процес по силата на чл. 121, ал. 1
К РБ. Последната разпоредба вмен ява задължението за осигуряване на равенство на
страните в съдебния процес на съдилищата
като орган на съдебната власт. Съдилищата
са задължени да осигуряват равенство и състезателност на участниците в производството,
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като прилагат точно процесуалните закони, а
в конкретната хипотеза тези прогласени права
не са намерили проявление в анализирания
текст по чл. 16 ал. 1, изр. трето на ЗБН чрез
осигуряване право на встъпилите акционери
да обжалват решението на съда по несъстоятелността. Това тяхно право е различно от
правото им да оспорват законосъобразността
на решението на БНБ за отнемане на лиценза
на банката, което право те биха могли да упражнят в един предходен процес пред Върховния административен съд по реда на чл. 151,
ал. 3 от Закона за кредитните институции.
В доктрината се приема, че принципът на
равенство на страните в процеса се изразява в еднаквите процесуални права, с които
всяка страна разполага, за да защити материалните си права съобразно процесуалната
роля, която заема (Българско гражданско
процесуално право, проф. Ж. Сталев, 2012,
стр. 103). Равенството на страните често се
определя с дидактични цели и за по-голяма
яснота и прегледност с утвърдения от Европейския съд за правата на човека израз:
„равенство на оръжията“ (т. е. равенство в
набора от процесуални средства за защита).
След като встъпването по чл. 11, ал. 4 ЗБН
би следвало да се разглежда като встъпване
с правните характеристики на встъпване по
ГПК, включващо и възможност за обжалване
на постановения съдебен акт, то лишаването на
встъпилите акционери от право на обжалване
съставлява нарушение на принципа на равенство, доколкото страна в процеса е лишена
от основно право за защита – обжалване на
съдебния акт.
Не би могло да се приеме, че е налице
значим обществен интерес, чиято защита
би оправдала ограничаването на това процесуално право на встъпилите да обжалват
първоинстанционното решение. Известно е, че
обжалването на съдебното решение не спира
изпълнението и предоставянето избирателно
на определени участници в производството
на правото на обжалване на съдебния акт не
води до извод за постигане на максимална
бързина, т. е. избягване на неоснователно
забавяне. Напротив осигуряването на равенство на всички страни в процеса (главни и
подпомагащи) и условия на състезателност
би довело и подпомогнало установяването
на обективната истина в интерес както на
страните, така и на вложителите и другите
кредитори на банката.
Не намирам достатъчно убедителни аргументи и в тезата за това, че участието на
акционери в производството пред гражданския
съд било безпредметно (ненужно), тъй като
не биха могли да повлияят върху изхода на
производството, доколкото решението за отнемане на лиценза е влязло в сила. Подобно
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разбиране е и погрешно, тъй като решението за
откриване на производство по несъстоятелност
на банка е постановено в специфично исково
производство. Този извод следва от практиката
на ВКС, съгласно която решенията на съда
по несъстоятелност подлежат на отмяна по
реда на чл. 303 ГПК по отношение на два
материалноправни въпроса – задължителна
част от решението: състоянието на неплатежоспособност и датата, от която длъжникът се
счита за неплатежоспособен. Или акционерите
в производството пред гражданския съд биха
могли да се защитят адекватно по втория
въпрос, който е от изключителна важност за
изхода по така наречените „свързани искове“,
които са от значение за попълване на масата
на несъстоятелността.
По втория предварителен въпрос
Частично отговор на него се съдържа и в
изложението по-горе.
Накратко, разгледаното по-горе встъпване
по смисъла на чл. 11, ал. 4 ЗБН съставлява
проявна форма на осъществяване на правото
на защита като елемент от по-общото понятие
достъп до съд. Европейският съд по правата
на човека в тази връзка изрично е посочил,
че … „Съществуването на твърдяно правно
средство за защита трябва да е достатъчно
сигурно, тъй като в противен случай ще липсва
достъпността и ефективността, необходими за
целите на чл. 6, ал. 1“ („Капитал банк“ АД
срещу България).
С решение от м. юни 2016 г. по дело
№ 7031/05 – „Международна банка за търговия и развитие“ АД и др. срещу България,
Европейският съд по правата на човека във
връзка с процедурите по обявяване на банката
в неплатежоспособност изрично е приел, че
е налице нарушение на чл. 6, § 1 от Конвенцията по два въпроса: относно отсъствието
на надлежно представляване на банката в
производството, инициирано по молбата на
БНБ, и относно отказа на Софийския градски
съд да подложи на проверка констатацията на
БНБ, че банката е била неплатежоспособна
(§ 117). Тези изводи на Съда в Страсбург имат
пряко отношение към настоящото дело и
най-вече за съдържанието, което би следвало
да се влага в използвания от законодателя
термин – „встъпване“ по чл. 11 ЗБН.
Затова встъпването по чл. 11, ал. 4 ЗБН е
непълноценно: а) доколкото при възприемано
от правораздавателните органи стеснително
тълкуване, свеждащо се само до присъствие
в залата, се изключва правото на същинско
участие в процеса и б) доколкото встъпилите
акционери са изключени от възможността
да обжалват постановените съдебни актове.
Срещу това законодателно решение, като
противовес, не стои значима конституционно
защитима цел. Не следва да се пренебрегва
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и разбирането, че последващи ят съдебен
контрол, а такъв без право на инстанционно
обжалване е невъзможен, е конститутивен
елемент на правовата държава.
Не намирам разумни аргументи в подкрепа
на подобен законодателен подход, доколкото
същият е доведен до крайност (не е предвидена дори възможност за обжалване поне
пред една по-горна инстанция), при което е
налице явна диспропорция между твърдените преследвани обществено значими цели и
конкретното ограничаване на процесуални
права (правото на обжалване на постановения
съдебен акт от акционери, притежаващи над
5 % от капитала на банката).
Този обществено неоправдан дисбаланс
води до извод за неконституционосъобразност
на атакуваната разпоредба от ЗБН.
По третия предварителен въпрос
Считам, че липсва корелация (връзка)
между въведеното ограничение (лишаване от
право на обжалване) и преследването на обществено значима цел. Подобна не е възможно
и да бъде изведена, защото е неприемливо
чрез ограничаването на правото на инстанционна жалба, чието реализиране поначало
преследва обществено значими и защитими
цели – проверка на законосъобразността на
постановения съдебен акт, да се търси защита
на друга по-висша цел. Има ли такава и в
какво се изразява?
ЗБН установява специални процесуални
срокове за производството по банкова несъстоятелност, възможност за налагане на
предварителни обезпечителни мерки, незабавно действие на решението за откриване
на производство по несъстоятелност (чл. 13,
ал. 2 ЗБН), като обжалването на решението
не спира изпълнението. Така формулиран,
текстът отчита и защитава всички обществено
значими цели и интереси и е странно, и неясно по какъв начин лишаването от право на
обжалване на акционерите може да допринесе
за допълнителна защита на така изброените
вече цели и интереси или на други по-висши
ценности, ако такива съществуват. Защото
установяването на обективната истина и
правилното прилагане на закона посредством
упражняване на правото на обжалване на
съдебния акт е също най-висша ценност на
правовата държава.
Затова и считам, че въведеното ограничение по своята същност е негодно средство за
постигане на неясна (илюзорна) цел, несъвместимо с принципите на правовата държава,
правосъдието и правото на защита, поради
което се явява обществено неоправдано и нетърпимо, а с това и неконституционосъобразно.
Конституционен съдия:
Таня Райковска
4832
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145
ОТ 16 ЮНИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани про
мени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2016 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на спорта за високи постижения“, бюджетна програма „Олимпийска
подготовка“ с 1 309 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта
в свободното време“, бюджетна програма
„Спорт в свободното време“ с 1 309 000 лв.
Чл. 2. Министърът на младежта и спорта да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2016 г. и да уведоми за извършените промени
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
4893

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРОТОКОЛ

между Министерството на отбраната на Репуб
лика България и Министерството на отбра
ната на Република Сърбия за сътрудничество
в областта на осигуряването с географски
материали и информация
(Одобрен с Решение № 327 от 3 май 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
втория подпис – 17 май 2016 г.)
Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната
на Република Сърбия, наричани по-нататък
„Страни“,
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И ма й к и п ред ви д, че меж д у народ но т о
военно сътрудничество е важен елемент за
сигурността и стабилността в Евроатлантическия регион,
На основание чл. 3 (2) и чл. 4 „g“ от
Споразумението между правителството на
Република България и правителството на
Република Сърбия за сътрудничество в областта на отбраната, подписано в София на
9 юни 2007 г.,
На основание Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за защита
и обмяна на класифицирана информация,
подписано в Белград на 23 декември 2011 г.,
Страните се споразумяха за следното:
Член 1
Обект
Този Протокол съдържа общи насоки за
сътрудничество в областта на предоставянето
на географски материали и информация.
Член 2
Дефиниция
Целта на този Протокол е предоставяне на
географски материали и информация, научна,
изследователска и развойна дейност, производство и дейности за подпомагане на Въоръжените сили и свързаните с тях в областт а
на геодезията, геофизиката, географията, топографията, картографията, фотограметрията
и дистанционните наблюдения, географските
информационни системи, полиграфията и
други области, свързани с информацията за
Земята и нейното влияние върху военните
действия.
Член 3
Изпълнителни органи
Сътрудничеството в областта на предоставянето на географски материали и информация се осъществява от Военно-географската
служба на Министерството на отбраната на
Република България и Военно-географския
институт на Министерството на отбраната
на Република Сърбия. По силата на този
Протокол Военно-географската служба на
Министерството на отбраната на Република
България и Военно-географският институт на
Министерството на отбраната на Република
Сърбия са определени за изпълнителни органи.
Член 4
Форми на сътрудничество
А. Страните чрез изпълнителните си органи осъществяват сътрудничеството чрез
посочените по-долу форми:
1. Срещи на ръководителите на изпълнителните органи или техни представители за
контрол на изпълнението на този Протокол
на всеки 2 години.
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2. Обмяна на военно-географски продукти,
софтуер и други, посочени в чл. 6.
3. Обмен на други технически документи,
спецификации, материали и услуги.
4. Срещи на експерти от изпълнителните
органи за обмяна на опит и мнения по актуали проблеми, свързани с класическите и
цифровите геоинформационни технологии.
5. Обмен на географски материали и информация за териториите на Страните по заявка:
5.1. Страните ще си предоставят една на друга въз основа на допълнителни споразумения
материали и данни, посочени в т. 5, за други
региони, в които биха имали интереси, като
отчитат ангажиментите си към трети страни.
Член 5
Взаимни задължения
1. Страните и техните изпълнителни органи са отговорни за защитата на правата на
собственост и авторските права за спазване
на ограниченията за използване или репродукция на продукти или производната им
информация.
2. Никоя от Страните или техните изпълнителни органи няма да показва на трета страна
продуктите, осигурени от другата страна, или
резултатите от сътрудничеството между страните съгласно този Протокол без писмено разрешение на страната производител на оригинала.
Страната, осигуряваща продукти на другата
страна за трета страна, ще бъде единствено
отговорна за оторизирането и изпълнението
на такъв трансфер, включващ защитата на
осигурените продукти и информацията в тях.
3. Страните няма да използват или да се
съгласяват с използването на осигуряваните
или съвместно създадени продукти или техните оригинали за други цели освен тези,
одобрени предварително от страната, която
ги изпраща, в писмен вид.
Член 6
Осъществяване
1. Предложенията за конкретни съвместни
дейности се разменят и координират до 31
май всяка година по отношение на тяхното
включване в годишния план за сътрудничество
между страните за следващата година.
2. Обменът на материали и данни по този
Протокол ще се решава за всеки конкретен
случай с допълнителни споразумения.
Член 7
Допълнителни споразумения
Обмяната на материали и информация,
доставянето на продукти, съвместни дейности
и други детайли, свързани със сътрудничеството в областта на осигуряването с географски
материали и информация, ще бъдат обект на
допълнителни споразумения, основаващи се на
националните законодателства на Страните.
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Член 8
Искове за щети
Всяка от Страните се отказва от претенции
срещу другата страна за вреди, причинени
в резултат на недостатъци, свързани с продуктите, които се обменят, освен ако те са
направени умишлено, вследствие на небрежност или бездействие на военнослужещи или
цивилни служители на доставящата страна.
Член 9
Уреждане на спорове
Всички спорове, произтичащи от т ълкуването и прилагането на този Протокол,
ще бъдат решени чрез консултации между
страните и няма да бъдат уреждани от трета
страна, международен съд или арбитър.
Член 10
Изисквания за сигурност
1. По силата на настоящия Протокол и
допълнителните споразумения ще се разменят
некласифицирана информация и материали.
2. В случай че се разменя класифицирана
информация, Страните ще гарантират защитата на обменяната информация и материали в рамките на техните законодателства и
сключени споразумения.
Член 11
Изменения
Този Протокол може да бъде изменен с
писмено взаимно съгласиe на Страните.
Член 12
Заключителни разпоредби
1. Настоящият Протокол влиза в сила от
датата на втория подпис.
2. Този Протокол се сключва за неопределен
период от време.
3. Всяка страна може да отправи писмено
предизвестие за прекратяване на Протокола.
Прекратяването влиза в сила 6 месеца след
уведомяването на ответната страна.
4. Независимо от прекратяването на настоящия Протокол задълженията, съдържащи
се в разпоредбите на членове от 5 до 10, ще
продължат да се прилагат, докато всички
задължения на Страните, посочени в него,
бъдат уредени.
5. Протоколът е съставен в два екземпляра
на английски език.
За Министерството на За Министерството на
отбраната на Република отбраната на Република
България:
Сърбия:
полк. Румен Димитров, полк. Стефан Радойчич,
началник на Военноначалник на Военногеог рафската служба
географския институт
Съставено в София
на 17 май 2016 г.
4704

Съставено в Белград
на 8 април 2016 г.
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-2
от 8 юни 2016 г.

за п роект и ра не, изп ъ л нен ие, кон т рол и
приемане на хидроизолационни системи на
строежите
Ч АСТ П ЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
минималните изисквания при проектирането, изпълнението, контрола и приемането
на хидроизолационни системи на строежите
(сгради и строителни съоръжения).
(2) Изискванията на наредбата се прилагат
при изпълнение на хидроизолационни системи на нови строежи, както и при основно
обновяване, реконструкция, основен ремонт
или преустройство на съществуващи сгради
и съоръжения.
(3) Наредбата не се отнася за проектиране,
изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на хидротехнически
съоръжения, тунели и депа за твърди отпадъци, както и на хидроизолационни системи
в условия на агресивна среда и агресивни
въздействия.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага едновременно с нормативните актове и техническите
спецификации, с които се определят изискванията към надеждността на конструкциите, безопасността при пожар, санитарнохигиенните изисквания и здравословните и
безопасни условия на труд, както и други
изисквания, свързани с безопасност та на
строежите.
(2) При проектирането и изпълнението на
хидроизолационни системи на строежи със
специфични характеристики при експлоатацията им се прилагат изискванията на тази
наредба и на съответните специални нормативни актове и технически спецификации
със специфични изисквания към съответния
вид строеж.
Чл. 3. (1) Хидроизолационните системи
се проектират така, че да са годни за предвидената за тях употреба и да осигуряват
изпълнението на изискванията към строежите
съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ).
(2) При проектирането на строежите се
предвиждат, а при изпълнението им се влагат
хидроизолационни системи, които отговарят
на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне
на хармонизирани условия за предлагането
на пазара на строителни продукти и за от-
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мяна на Директива 89/106/ЕИО, когато за
продуктите има публикувани хармонизирани
европейски стандарти или са издадени европейски технически оценки, и на Наредба
№ РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за
влагане на строителни продукти в строежите
на Република България (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
Чл. 4. (1) Хидроизолационните системи се
изпълняват в съответствие с изискванията
на проекта и с указанията на съответния
производител на продукта, в т.ч. при тяхното
транспортиране и полагане.
(2) Контролът на строителните и монтажните работи, свързани с изпълнението на
хидроизолационни системи, се осъществява от
лицето, упражняващо строителен надзор, или
от техническия ръководител – за строежите
от пета категория съгласно ЗУТ.
Чл. 5. (1) Контролът и приемането на изпълнени хидроизолационни системи включва
всички строителни и монтажни работи, които
подлежат на закриване, в т.ч. подготвената
основа за изпълнение на хидроизолационната
система и всеки неин пласт, включително
защитата.
(2) Завършените хидроизолационни системи се приемат и документират съгласно
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството (ДВ,
бр. 72 от 2003 г.).
(3) Не се приемат изпълнени хидроизолационни работи, които не съответстват на
изискванията на тази наредба и на одобрения
инвестиционен проект.
Чл. 6. За осигуряване на безопасността
на труда при изпълнението на хидроизолационните системи се спазват изискванията
на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни
и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.).
Чл. 7. В техническия паспорт на сградата
или строителното съоръжение се вписват
декларациите за експлоатационните показатели или декларациите за характеристиките
на вложените хидроизолационни продукти,
мерките за тяхното поддържане, както и
указания и инструкции, свързани с експлоатацията и поддържането на изпълнените
хидроизолационни системи.
Ч АС Т В Т ОРА
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО
НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 8. (1) Проектната документация (проектните решения) на хидроизолационните
системи на строежите се представя в част
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архитектурна или в част конструктивна на
инвестиционния проект в зависимост от вида
и предназначението на строежа.
(2) В обяснителната записка към фаза идеен
проект се обосновават проектното решение и
изборът на строителни продукти за изпълнение
на хидроизолационната система.
(3) В случаите на еднофазно възлагане във
фаза технически проект или на двуфазно възлагане във фази идеен и технически проект
техническият проект съдържа и подробни
характерни детайли и проектни решения за
изпълнението на хидроизолационните системи, вкл. минималните експлоатационни
показатели на изискваните хидроизолационни продукти и начина на тяхната обработка,
полагане и/или монтаж.
(4) Във фаза работен проект се разработват
подробни детайли за характерните участъци,
като дилатационни или работни фуги, водоприемници, улами, отдушници, ограждащи
бордове и всички повърхнини, пресичащи
изолираната повърхност, отвори за преминаване на инсталации през изолираните части
на сградата, покриви с променящ се наклон и
др. В работния проект се дават изискванията
към строителните продукти и технологията за
изпълнение на хидроизолационните системи,
предписанията за извършване на водна проба
и изискванията за поддържане по време на
експлоатация.
Чл. 9. Списък с информация за техническите спецификации за проектиране и изпълнение
на хидроизолационни системи на строежите
е даден в приложение № 1.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСК ВА НИ Я ПРИ ПРОЕКТИРА НЕТО
Н А ХИДРОИЗОЛ А ЦИОННИ СИСТЕМИ
НА ПОДЗЕМНИ ЧАСТИ НА СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 10. (1) Хидроизолационните системи
на подземни части на сгради и съоръжения
се класифицират в зависимост от:
1. функцията и предназначението им за
защита от:
а) капилярно покачена вода и почвена влага;
б) безнапорни води (почвени, инфилтрирани дъждовни);
в) напорни води;
2. разположението им спрямо водния напор:
а) външни – разположени откъм страната
на водния напор;
б) вътрешни – разположени откъм противоположната страна на водния напор;
3. вида на продуктите за хидроизолационни
системи:
а) огъваеми битумни мушами;
б) ог ъваеми пластмасови и кау ч у кови
мушами;
в) полимерни течни състави;
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г) битумни и битумно-полимерни течни
състави;
д) циментно-полимерни състави;
е) бентонитови;
ж) импрегнационни и инжекционни състави.
(2) Видът на хидроизолационната система
на подземни части на сгради и съоръжения
се избира в зависимост от:
1. техническите характеристики и технологията за изпълнение на строежа;
2. нивото и вида на подземните води;
3. вида на строежа (ново строителство,
основен ремонт, реконструкция, основно обновяване или преустройство);
4. вида и пукнатиноустойчивостта на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолационната система (бетон, циментно-пясъчен
разтвор, торкретбетон, дървесина, метал,
зидария и др.);
5. слоевете на хидроизолационната система
и техните характеристики;
6. механичните въздействия върху хидроизолационната система по време на експлотацията;
7. температурния режим на хидроизолационната система по време на екплоатацията;
8. начина на отводняване на строителната
площадка.
(3) Всички продукти, от които се състоят
компонентите на определена хидроизолационна система, не трябва да отделят опасни
вещества, които да замърсяват водата, въздуха
и почвата, и към декларацията за експлоатационните показатели или декларацията за
характеристиките на строителния продукт
се прилага информацията за безопасност по
чл. 31 или 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH),
когато такава се изисква за продукта.
Чл. 11. (1) При проектирането на хидроизолационните системи се вземат мерки за
предотвратяване на рисковете от възникване
на хлъзгащи напрежения в тях.
(2) При различни видове въздействия върху
отделните части на хидроизолираната конструкция за всяка част се избира подходяща
хидроизолационна система.
(3) Хидроизолационната система на стени,
които са подложени на действието на подземни води, се проектира с 50 сm по-високо от
нивото на високите подземни води съгласно
хидрогеоложкия доклад.
(4) Хидроизолационната система на стени
над нивото на високите подземни води се
проектира с 50 сm над ниво терен за предот
вратяване проникването на почвената влага.

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 47

(5) За участъците на деформационни фуги в местата на преминаване на тръби, кабели и
други инсталации през конструктивни елементи се разработват съответните детайли на проектните решения за хидроизолационните системи, чрез които се осигурява експлоатационната
им надеждност в тези места.
Чл. 12. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на огъваемите битумни
мушами, предназначени за подземни части на сгради и съоръжения, са дадени в таблица 1.
Таблица 1
№
по
ред
1.

2.

Характеристики

Единица
мярка

Изисквания/стойности
огъваеми битумни мушами
основа стъклен
воал

основа нетъкан полиестер

надлъжно

≥ 300

≥ 500

напречно

≥ 200

≥ 350

≥ 2

≥ 30

Якост на опън:

Относително удължение

N/50 mm

%

надлъжно и напречно
3.

Огъваемост при ниски температури

°С

≤ минус 5

4.

Водонепропускливост в продължение на 24 h
при воден напор

МРа

0,06 или 1,2 пъти от големината на
хидростатичното налягане

5.

Съпротивление на разкъсване (със стeбло на
гвоздей)

N

≥ 100

6.

Якост на снажданията

N/50 mm

скъсване вън от снаждането при
якост, по-голяма от якостта на мушамата на опън

7.

Съпротивление при статично пробиване

kg

≥ 20

8.

Устойчивост на удар (динамично пробиване)

mm

без пробиване от височина не помалка от 300

(2) Броят на слоевете на хидроизолационна система в зависимост от големината на водния
напор се определя, както следва:
1. при воден стълб Н ≤ 5,0 m – най-малко два слоя, като всеки от тях е с дебелина не помалка от 3 mm;
2. при воден стълб Н > 5,0 m – общата дебелина на хидроизолационната система е не помалка от 8 mm и с не по-малко от два слоя.
(3) Основата за изпълнение на хидроизолационна система от огъваеми битумни мушами
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е здрава, гладка, равна, без шупли и каверни, почистена от прах, кал, ръжда, мазнини
и други замърсявания;
2. да е с якост на натиск не по-малка от 20 MPa за бетон и циментно-пясъчен разтвор;
3. да е с влажност не повече от 4 % при цялостно или частично залепване към основата;
4. да няма единични грапавини с размери в план, по-големи от 10 mm, както и вдлъбнатини
или изпъкналости, по-големи от 5 mm;
5. да няма пукнатини с широчина, по-голяма от 0,2 mm;
6. в контактната зона на вертикални и хоризонтални повърхности при необходимост се
предвижда откос (холкер) с катет от 5 до 10 cm.
(4) При проектиране на хидроизолационна система от огъваеми битумни мушами по хоризонталните и вертикалните повърхности на подземни части на сгради и съоръжения се предвижда защита, както следва:
1. срещу механични въздействия и увреждания посредством някой от следните начини:
а) слой от циментно-пясъчен разтвор или от бетон с дебелина не по-малка от 4 cm – за
хидроизолация, изпълнявана по хоризонтални повърхности;
б) платна от екструдиран пенополистирен (XPS) с дебелина не по-малка от 4 cm – за хидроизолация, изпълнявана по вертикални повърхности;
в) полимерна релефна мембрана с маса не по-малка от 500 g/m 2;
г) стоманобетонни панели с дебелина не по-малка от 4 cm;
д) зидария от бетонни тухли с широчина 12 cm;
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2. срещу течни агресивни среди – с проект за антикорозионна защита на подземните части, разработен в съответствие с изискванията за проектиране на антикорозионна защита на
строежите.
Чл. 13. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на пластмасовите и
каучуковите мушами, предназначени за подземни части на сгради и съоръжения, са дадени в
таблица 2.
Таблица 2
№
по
ред

1.

Характеристики

Мерна единица

Якост на опън
надлъжно
напречно

2.

Стойности
пластмасови и каучукови
мушами
с армираща
без армираща
основа
основа

Относително удължение

≥ 150 N/50 mm

≥ 0,9 MPa

≥ 200 N/50 mm

≥ 0,9 MPa

≥ 100

≥ 100

%

надлъжно и напречно
3.

Якост на срязване на снажданията

4.

Прегъване при ниски температури

5.

МРа

7.

Водонепропускливост в продължение на
24 h при воден напор
Съпротивление на разкъсване (със стeбло
на гвоздей)
Съвместимост с битум

8.

Съпротивление при статично пробиване

kg

≥ 20

9.

Устойчивост на удар (динамично пробиване)

mm

без пробиване от височина
≥ 300

6.

N/50 mm

°С

скъсване вън от снаждането или
разлепване при якост, по-голяма
от якостта на мушамата на опън
не по-висока от минус 20
≥ 0,06 или ≥ 1,2 пъти хидростатичното налягане
≥ 180

N

издържа

(2) Основата за изпълнение на хидроизолационна система от огъваеми пластмасови и каучукови мушами трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е гладка, равна и здрава (с якост на натиск не по-малка от 20 MPa);
2. да е суха, с влажност до 4 % при залепване към основата;
3. да няма замърсявания от мазнини, прах и строителни отпадъци.
(3) При проектирането на хидроизолационна система от огъваеми пластмасови и каучукови мушами на подземните части на сгради и съоръжения се предвижда защитата є съгласно
изискванията по чл. 12, ал. 4.
Чл. 14. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на течните полимерни
състави, предназначени за хидроизолация на подземни части на сгради и съоръжения, са дадени в таблица 3.
Таблица 3
№
по
ред

Характеристики

1.

Обща дебелина в изсъхнало състояние

2.

Съдържание на нелетливи вещества

3.

Време на съхнене на един слой

4.

Водонепропускливост в продължение на 24 h
при воден напор

5.

Огъваемост при ниски температури

6.

Якост на сцепление с основата на бетона

7.

Якост на опън на втвърдения (изсъхналия) състав

Единица
мярка

Изисквания/стойности

mm

≥ 1,5

%

> 50

полимерни състави

h

≤ 12

МРа

0,06, но не по-малко от
1,2 пъти от големината на
хидростатичното налягане

°С

≤ минус 10

МРа

≥ 1,0

надлъжно

МРа

≥ 1,0

напречно

МРа

≥ 1,0
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Характеристики

8.

От носи телно у д ъ л жение на вт върдени я
(изсъхналия) състав

Единица
мярка
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Изисквания/стойности
полимерни състави

%

надлъжно

≥ 30

напречно

≥ 30

(2) За проектирането на хидроизолационната система от полимерни течни състави основата
от бетон трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е равна и гладка, без пукнатини, шупли и каверни;
2. да е здрава (с якост на натиск не по-малка от 20 MРa);
3. да е с влажност в зависимост от вида на полимера, но не повече от 4 %;
4. да няма замърсявания от мазнини, прах и строителни отпадъци.
(3) При проектирането на хидроизолационните системи на база полимерни течни състави
се предвижда защитата им съгласно изискванията по чл. 12, ал. 4.
Чл. 15. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на течните битумно-полимерни състави, предназначени за хидроизолация на подземни части на сгради и съоръжения,
са дадени в таблица 4.
Таблица 4
№
по
ред

Характеристики

Единица
мярка

Изисквания/стойности
битумно-полимерни състави

mm

≥ 3,0

1.

Обща дебелина в изсъхнало състояние

2.

Съдържание на нелетливи вещества

%

> 50

3.

Време на съхнене за един слой

h

≤ 12

4.

Водонепропускливост в продължение на 24 h
при воден напор

МРа

0,06, но не по-малко от
1,2 пъти от големината на
хидростатичното налягане

5.

Огъваемост при ниски температури

°С

≤ минус 5

6.

Якост на сцепление с основата на бетона

МРа

≥ 0,4 при 23 °С

(2) Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система от течни
битумно-полимерни състави са съгласно чл. 14, ал. 2 или в съответствие с изискванията на
производителя.
(3) При проектирането на хидроизолационните системи от течни битумно-полимерни състави
се предвижда защитата им съгласно изискванията по чл. 12, ал. 4.
Чл. 16. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на циментно-полимерни
състави, предназначени за хидроизолация на подземни части на сгради и съоръжения, са дадени в таблица 5.
Таблица 5
№
по
ред

Характеристики

Единица
мярка

Изисквания/стойности

1.

Водонепропускливост в продължение на 24 h
при воден напор

МРа

0,06, но не по-малко от
1,2 пъти от големината на
хидростатичното налягане

2.

Якост на сцепление с основата на бетона

МРа

≥ 1,0

3.

Якост на опън (надлъжно и напречно)

МРа

≥ 1

4.

Относително удължение в двете посоки (надлъжно
и напречно)

%

≥ 2,0

циментно-полимерни състави

(2) Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система от циментнополимерни състави са съгласно чл. 14, ал. 2, т. 1, 2 и 4.
(3) При проектирането на хидроизолационните системи от циментно-полимерни състави се
предвижда защитата им съгласно изискванията по чл. 12, ал. 4.
Чл. 17. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на бентонитови продук
ти, предназначени за хидроизолация на подземни части на сгради и съоръжения, са дадени в
таблица 6.
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Таблица 6
№ по
ред

Характеристики

Единица мярка

Изисквания/стойности
бентонитови продукти

2

1.

Съдържание на бентонит при 12 % влажност

kg/m

> 4

2.

Разру шителна сила на опън на геотекстила
(надлъжно и напречно)

kN/m

> 6

3.

Устойчивост на хидростатичен натиск

cm

> 500

(2) Защитата на хидроизолационната система се проектира при спазване на следните изисквания:
1. при хоризонтални повърхности се полага защитен пласт бетон с дебелина 5 – 7 cm;
2. при вертикални повърхности хидроизолационната система се разполага между две плътни
и недеформируеми повърхности.
(3) При проектирането на хидроизолационните системи от бентонитови продукти в проекта
се дават технологични указания за изпълнение в зависимост от атмосферните условия.
Чл. 18. При проектирането на хидроизолационните системи на база импрегнационни и
инжекционни състави изискванията към стойностите на техническите характеристики, изпълнението и детайлите се определят с проекта.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА
СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел I
Изисквания при проектирането на хидроизолационни системи на мостове и виадукти
Чл. 19. Видът на хидроизолационната система на мостове и виадукти се избира в зависимост от:
1. предназначението на моста или виадукта (пътен, железопътен, пешеходен или комбиниран);
2. конструкцията на моста (стоманобетонна, стоманена или комбинирана);
3. техническите характеристики и технологията на изпълнение на строителното съоръжение;
4. ново строителство или основен ремонт, основно обновяване или преустройство;
5. вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолационната система (бетон, стомана или замазка от циментно-пясъчен разтвор в случай на реконструкция на съществуващо
съоръжение); не се допуска обработване на повърхността на бетона чрез технология „шлайфан
бетон“;
6. типа на релсовия път и конструкцията (баластова, безбаластова).
Чл. 20. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на хидроизолационната
система на пътни и железопътни стоманобетонни мостове и виадукти по видове хидроизолационни продукти са, както следва:
1. за огъваеми армирани битумни хидроизолационни мушами са дадени в таблица 7:
Таблица 7
№
по
ред

Характеристики

1.

Дебелина на мушамата без минерална посипка

2.

Маса на мушамата без минерална посипка

3.

Абсорбция на вода (водопоглъщане)

4.

Устойчивост на стичане при повишени температури

5.

Водонепропускливост при воден напор
Якост на опън

6.

Стойности/изисквания

mm

≥ 4,5

kg/m

2

битумно-полимерни
мушами
≥ 5,0

%

≤ 1,5

°С

≥ 120

МРа

≥ 0,2

N/50 mm

надлъжно

≥ 800

напречно

≥ 700

Относително удължение
7.

Единица
мярка

%

надлъжно

≥ 40

напречно

≥ 45

8.

Огъваемост при ниски температури

9.

Якост на сцепление с основата при температура 23 °С

°С

≤ минус 10

N/50 mm

≥ 0,4
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№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.

Характеристики

Единица
мярка

2. за течните хидроизолационни състави (смеси) на база битумно-полимери, полимери, цимент-полимери са дадени в таблица 8.
Таблица 8

Де б е л и н а н а с лоя в и з с ъ х н а ло mm
състояние
Якост на сцепление с основата от МРа
бетон при температура 23 °С
Абсорбция на вода (водопоглъщане)
%
Водонеп роп уск л и вос т п ри воден МРа
напор
Огъваемост при ниски температури °С

битумнополимерни
смеси
≥ 1,5

Стойности/изисквания
полимерни
циментносмеси
полимерни
смеси
≥ 1,5 (обща)
≥ 2,0 (обща)

≥ 0,4

≥ 1,0

≥ 1,0

≤ 2,5

-

-

≥ 0,5

≥ 0,5

≥ 0,5

≤ минус 10 °С

-

-

-

≤ минус 10

-

7.

С по с о бно с т з а п р е мо с т в а не н а °С
пукнатини
Якост на опън
МРа

-

8.

Относително удължение

%

-

9.

Време на съхнене

h

≤ 12

≥ 5,0 (след
втвърдяване)
≥ 50 (след
втвърдяване)
≤ 12

≥ 1,0 (след
свързване)
≥ 2,0 (след
свързване)
-

10.

Ус т ой ч и в о с т н а п р он и к в а не н а
хлоридни йони

%

-

≤ 0,04

-

6.

(2) Не се допуска минералната посипка на огъваемите армирани битумни хидроизолационни
мушами по смисъла на предходната ал. 1, т. 1 да е от шисти, както и максималният диаметър
на зърната на посипката да надвишава 0,125 mm.
(3) При реконструкция на съществуващи строежи и проектиране на хидроизолационни
системи от огъваеми армирани битумни мушами основата от бетон или замазка от циментопясъчен разтвор трябва да е с якост на натиск не по-малка от 20,0 МРа и равност и гладкост
съгласно чл. 12, ал. 3.
(4) При реконструкция на съществуващи строежи и проектиране на хидроизолационни системи от полимерни течни състави основата от бетон или замазка от цименто-пясъчен разтвор
трябва да е с якост на натиск не по-малка от 20,0 МРа и да е почистена от порест циментов
камък, получен вследствие на водоотделянето при бетонирането.
(5) При проектирането на хидроизолационната система на пътни стоманобетонни мостове от
течни хидроизолационни състави (смеси) на база полимери и цимент-полимери за хидроизолация
с разход от 2 до 2,5 kg/m 2 да се предвиди трошенокаменна фракция 1 ÷ 2 mm с оглед поемане на
срязващите усилия, предавани в контактната зона асфалтобетон – хидроизолационна система.
(6) При проектирането на хидроизолационна система на железопътни стоманобетонни мостове
или виадукти се предвижда предпазен слой от бетон с якост на натиск не по-малка от 25,0 MPa,
с дебелина 10 cm, армиран конструктивно със заварена мрежа 8 ÷ 10 mm с клетка 15 ÷ 20 cm.
Чл. 21. (1) Хидроизолационната система на пътни и железопътни стоманени мостове и виадукти се проектира със следните хидроизолационни състави (смеси):
1. течни полимерни състави с дебелина на слоя не по-малка от 2 mm и изисквания към
физико-механичните им характеристики съгласно таблица 8;
2. течни цимент-полимери с дебелина на слоя не по-малка от 2,5 mm и изисквания към
физико-механичните им характеристики съгласно таблица 8 (отнася се само за стоманени железопътни мостове).
(2) При проектирането на хидроизолационната система по ал. 1 се спазва изискването по
чл. 20, ал. 5.
(3) За постигане на катодна антикорозионна защита на стоманата се предвижда основата
на хидроизолационната система от стоманена ламарина на ортотропната плоча да се обработи
чрез песъкоструене или дробоструене и да се грундира с подходящ грунд.
(4) При проектирането на хидроизолационна система на железопътни мостове или виадукти със стоманена ортотропна плоча и релсова конструкция с баластово легло се предвижда
предпазен слой от бетон при спазване изискванията на чл. 20, ал. 6. При безбаластова релсова
конструкция се спазват указанията на проекта.
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Чл. 22. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на хидроизолационна
система на железопътни мостове и виадукти със стоманобетонна плоча по видове хидроизолационни продукти са в съответствие с чл. 20, ал. 1.
(2) Изискванията към основата от бетон или изравнителна замазка от циментно-пясъчен
разтвор при ново строителство и при реконструкция на съществуващо съоръжение е съгласно
чл. 20, ал. 3 или съгласно изискванията на производителя на съответния състав за изпълнение
на хидроизолационната система.
(3) При проектирането на хидроизолационна система на железопътни мостове или виадукти
със стоманобетонна плоча се предвижда предпазен слой от бетон при спазване изискванията
на чл. 20, ал. 6.
Чл. 23. При проектирането на хидроизолационните системи на пътни и железопътни мостове и виадукти се разработват съответните детайли в зоните на всички елементи, чрез които
се осъществява водоплътност на хидроизолационната система на съоръжението в зоната на
деформационните фуги, водоприемниците, тротоарните конзоли на мостове и виадукти, както
и антикорозионна защита на бетона на тротоарните конзоли.
Раздел II
Изисквания при проектирането на хидроизолационни системи на резервоари, басейни, водни
кули и силози
Чл. 24. (1) Хидроизолационните системи на резервоари, басейни, водни кули и силози се
класифицират в зависимост от вида на строителното съоръжение, за което са предназначени,
и от функцията и разположението им спрямо действието на водата (външни и вътрешни).
(2) Видът на хидроизолационната система на съоръженията се избира в зависимост от:
1. техническите характеристики и технологията за изпълнение на строителното съоръжение;
2. ново строителство или основен ремонт, основно обновяване или преустройство;
3. вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолационната система (бетон, стомана или замазка от циментно-пясъчен разтвор в случай на реконструкция на съществуващо
съоръжение);
4. начина на отводняване на строителната площадка (посредством филтрационни кладенци
или иглофилтри, шпунтова стена или дренажна система).
Чл. 25. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на огъваемите битумни
мушами, предназначени за хидроизолация на резервоари, басейни, водни кули и силози, са
дадени в таблица 9.
Таблица 9
№
по
ред

1.

Характеристики

Якост на опън
надлъжно и напречно

Единица
мярка

основа
стъклен
воал

основа нетъкан
полиестер

≥ 350

≥ 500

≥ 2

≥ 30

N/50 mm

2.

Относително удължение
надлъжно и напречно

3.

Огъваемост при ниски температури
– за битумни мушами
– за битумно-полимерни състави

4.

Водонепропускливост в продължение на 24 h при
воден напор

МРа

5.

Съпротивление на разкъсване (със стeбло на гвоздей)

N

6.

Якост на снажданията

7.

Съпротивление при статично пробиване

8.

Устойчивост на удар (динамично пробиване) – без
пробиване от височина не по-малка от
Якост на сцепление с основата при 23 °С

9.

Изисквания/стойности
огъваеми битумни мушами

%
°С

N/50 mm

≤ 0
≤ минус 5
0,06 или
1,2 пъти от големината на
хидростатичното налягане
≥ 100

kg

скъсване вън от снаждането
при якост, по-голяма от
якостта на мушамата на
опън
≥ 20

mm

300

MPa

≥ 0,4

(2) Минималната дебелина на хидроизолационната система се предвижда не по-малка от
4 mm при еднопластова хидроизолационна система и не по-малка от 3 mm за слой за многопластова хидроизолационна система.

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

(3) Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на
база огъваеми битумни мушами са съгласно
чл. 12, ал. 3.
(4) Изиск ва н и я та п ри свързва не т о на
хидроизолационната система с основата и
при снажданията се определят в проекта с
технологични указания.
(5) Защитата на хидроизолационната система се предвижда в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 4.
Чл. 26. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на пластмасовите
и каучуковите мушами, предназначени за
хидроизолация на резервоари, басейни, водни
кули и силози, са дадени в таблица 2.
(2) Основата за изпълнение на хидроизолационната система от пластмасови и каучукови
мушами трябва да отговаря на изискванията
на чл. 13, ал. 2.
(3) Връзката на хидроизолационната система към основата и при снажданията се
определя в проекта с технологични указания.
(4) Защитата на хидроизолационната система се предвижда в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 4.
Ч л. 27. (1) Изиск ва н и я та к ъм физи ко механичните харак терист ик и на течни те
битумно-полимерни състави, предназначени
за хидроизолация на резервоари, басейни,
водни кули и силози, са дадени в таблица 4.
(2) Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система от
течни битумно-полимерни състави са съгласно
чл. 14, ал. 2.
(3) Изискванията към условията за изпълнение се определят в проекта с технологични
указания.
(4) Изискванията към защитата на хидроизолационната система са съгласно чл. 12, ал. 4.
Чл. 28. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на циментно-полимерни състави, предназначени за хидроизолации на резервоари, басейни, водни кули
и силози, са дадени в таблица 5.
(2) Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база
циментно-полимерни състави са съгласно
чл. 14, ал. 2.
(3) Изискванията към условията за изпълнение се определят в проекта с технологични
указания.
(4) Изискванията към защитата на хидроизолационната система на база циментнополимерни състави са съгласно чл. 12, ал. 4.
Чл. 29. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на бентонитови
продукти, предназначени за хидроизолация
на резервоари, басейни, водни кули и силози,
са дадени в таблица 6.
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(2) Изискванията при изпълнението на
хидроизолационната система и на нейната
основа в зависимост от атмосферните условия
при полагане се дават в проекта.
(3) Изискванията към защитата на хидроизолационната система на база бентонитови
продукти са съгласно чл. 17, ал. 2.
Чл. 30. Изискванията към основните характеристики на хидроизолационните системи на база импрегнационни и инжекционни
състави, предназначени за хидроизолация на
резервоари, басейни, водни кули и силози, се
определят в проекта.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО
НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
НА ПОКРИВИ
Раздел I
Общи изисквания при проектирането на хи
дроизолационни системи на покриви
Чл. 31. Хидроизолационните системи на
покриви се класифицират в зависимост от:
1. вида и наклона на покрива:
а) плосък покрив (наклон от 1,5 до 7 %);
б) наклонен покрив (наклон, по-голям от
7 %);
2. вида на водоотвеждането:
а) вътрешно;
б) външно;
3. предназначението на покрива:
а) използваем покрив – покрив-тераса,
покрив-градина, покрив-паркинг;
б) неизползваем покрив;
4. броя на пластовете:
а) многопластови хидроизолационни системи;
б) еднопластови хидроизолационни системи;
5. връзката на хидроизолационната система
с основата:
а) незалепени;
б) частично залепени (точково или ивично);
в) изцяло залепени;
г) механично закрепени;
6. вида на продуктите за хидроизолационни
системи при плосък покрив:
а) огъваеми битумни мушами;
б) ог ъваеми пластмасови и кау чу кови
мушами;
в) течни битумни и битумно-полимерни
състави;
г) течни полимерни състави;
д) циментно-полимерни състави;
7. вида на продуктите за хидроизолационни
системи при наклонен покрив:
а) глинени покривни керемиди;
б) керемиди от бетон;
в) покривни плочи от естествен камък и
дърво;
г) битумни керемиди (шиндли);
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д) метални керемиди;
е) вълнообразни битумни листове;
ж) профилни вълнообразни ламарини;
з) фиброциментни дисперсно армирани
листове;
и) вълнообразни профилни полимерни
листове;
й) плоски метални листове;
к) покривни сандвич-панели;
л) огъваеми битумни, пластмасови и каучукови мушами;
м) течни битумни, битумно-полимерни и
полимерни състави;
н) полимерно-пясъчни керемиди;
8. защитата на хидроизолационната система
при плоски покриви:
а) тежка;
б) лека.
Чл. 32. (1) Видът на хидроизолационната
система на покриви се избира в зависимост от:
1. наклона на покрива;
2. техническите характеристики и технологията за изпълнение на строежа;
3. ново строителство или основен ремонт,
основно обновяване или преустройство;
4. вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолационната система (бетон,
циментно-пясъчен разтвор, торкретбетон,
дървесина, метал, зидария и др.);
5. компонентите (слоевете) на хидроизолационната система;
6. вида и начина на водоотвеждането;
7. използваемостта на покрива (само за
плоски покриви).

ВЕСТНИК
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(2) В проекта се разработва система за
пародрениране (за наклонени покриви – паровентилиране) на топлоизолационния слой
на покривния пакет с всички свързани с нея
детайли за хидроизолационната система, както
и се означават покривните линии и наклоните
на уламите и улуците.
(3) При проектиране на хидроизолационната
система на наклонени покриви минималните
и максималните наклони на покривите са в
съответствие с изискванията на използваните
хидроизолационни продукти, с технологията на
полагане на хидроизолационната система и с
изискванията на техническите спецификации
на хидроизолационните продукти.
(4) При проектирането на хидроизолационна система на плосък покрив проектът
включва план на покрива с обозначени наклони в общите части, в уламите (улуците) и
към водоприемниците. Наклонът в уламите и
улуците трябва да е по-голям от 1 %, а около
водоприемниците > 25 %.
(5) Видовете хидроизолационни продукти,
подходящи за проектния наклон на наклонените покриви, се определят съгласно БДС 164
„Наклони на покриви“.
Раздел II
Изисквания при проектирането на хидроизо
лационни системи на плоски покриви
Чл. 33. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на огъваеми армирани битумни мушами, предназначени за
хидроизолация на плоски покриви, са дадени
в таблица 10.
Таблица 10

№
по
ред

1.

2.

Характеристики

Единица
мярка

Изисквания/стойности
огъваеми армирани битумни мушами
основа
стъклен воал

основа
нетъкан
полиестер

основа
стъклена тъкан

надлъжно

≥ 300

≥ 500

≥ 500

напречно

≥ 200

≥ 350

≥ 400

≥ 30

≥ 2

Якост на опън:

N/50 mm

Относително удължение

%

надлъжно и напречно

≥ 2

3.

Огъваемост при ниски температури

°С

≤ минус 5

4.

Водонепропускливост в продължение
на 24 h при воден напор

МРа

0,01

5.

Съпротивление на разкъсване (със
стeбло на гвоздей)

N

≥ 100

6.

Якост на снажданията

N/50 mm

скъсване вън от снаждането при якост, поголяма от якостта на мушамата на опън

7.

Съпротивление
пробиване

при

статично

kg

основа
стъклен воал

основа
нетъкан полиестер

≥ 10

≥ 20
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№
по
ред

Характеристики

8.

Устойчивост на удар (динамично
п р о б и в а н е) – б е з п р о б и в а н е о т
височина не по-малка от

Единица
мярка

ВЕСТНИК
Изисквания/стойности

огъваеми армирани битумни мушами
основа
стъклен воал

Съпротивление на проникване на
корени (само за покриви-градини)
10. Устойчивост на стичане при повишени
температури (топлоустойчивост)
– битумни мушами
– битумно-полимерни мушами
11. Якост на сцепление на минералната
посипка (загуба на маса на посипката)

mm

9.

БРОЙ 47

основа
нетъкан
полиестер
300

основа
стъклена тъкан

да издържа без проникване на корени
°С
≥ 90
≥ 110
≤ 10

% по
маса

(2) Дебелината на хидроизолационната система от огъваеми армирани битумни мушами на
плоски покриви се предвижда не по-малка от 4 mm при еднопластова хидроизолационна система
без посипка и не по-малко от 4,5 kg/m 2 за мушама с минерална посипка. Когато се предвижда
многопластова хидроизолационна система, дебелината е не по-малка от 3 mm за слой и не помалко от 3,5 kg/m 2 за мушама за повърхностен слой с минерална посипка.
(3) Изискванията при изпълнението на хидроизолационната система на база огъваеми битумни мушами в зависимост от вида на основата са, както следва:
1. при основа от бетон и циментна замазка – съгласно чл. 12, ал. 3;
2. при основа от дърво или дървени плоскости – равна, гладка, без замърсявания, суха, с
влажност не повече от 12 %; допустимото отклонение на разстоянието между ребрата е ± 2 mm,
а провисването между две съседни подпори – не повече от 5 mm;
3. при основа от топлоизолационни плоскости – деформируемостта на основата е не повече
от 2 %, а неравностите са не по-големи от ± 2 mm;
4. при основа от профилна ламарина – деформацията е не повече от 2 %.
(4) Връзката на хидроизолационната система с основата се определя в проекта в зависимост от
вида на конструкцията и възможностите на системата да поеме деформацията на конструкцията.
(5) Защитата на неизползваеми плоски покриви може да бъде, както следва:
1. тежка – от речен чакъл с пласт с дебелина 4 cm и фракция от 15 до 30 mm;
2. лека – от светлоотражателни бои, нанесени на обекта, минерална посипка или метално
фолио (нанесена върху мушамата в завода производител).
(6) За осигуряване на защитата на използваеми плоски покриви се предвижда тежка защита (например посредством настилка от мозаечни или бетонни плочи, скара от дървесина или
полимербетон и др.), която се полага свободно или се свързва с повърхността на хидроизолационната система по подходящ начин.
Чл. 34. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на огъваеми пластмасови и
каучукови мушами, предназначени за хидроизолация на плоски покриви, са дадени в таблица 11.
Таблица 11
№
по
ред
1.

2.

Характеристики

Мерни
единици

Стойности/изисквания
пластмасови и каучукови мушами
с армираща
без армираща
основа
основа

Якост на опън
надлъжно

≥ 500 N/50 mm

≥ 0,9 MPa

напречно

≥ 500 N/50 mm

≥ 0,9 MPa

≥ 15

≥ 15

Относително удължение

%

надлъжно и напречно
3.

Водонепропускливост

4.

Прегъване при ниски температури

5.

Промяна в размерите след термично третиране
(6 часа при 80 ± 2 °С)

МРа

≥ 0,01

°С

не по-висока от минус 20

%

-

≤ 0,5
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по
ред
6.

ДЪРЖАВЕН
Характеристики

ВЕСТНИК
Мерни
единици

7.

Съпротивление на разкъсване (със стебло на
N
гвоздей)
Якост на срязване на снажданията
N/50 mm

8.
9.

Съпротивление на статично пробиване
Устойчивост на удар (динамично пробиване)

kg
mm

10. Съпротивление на проникване на корени (само
за покриви-градини)
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Стойности/изисквания
пластмасови и каучукови мушами
с армираща
без армираща
основа
основа
≥ 180

≥ 110

скъсване вън от снаждането или
разлепване при якост, по-голяма от
якостта на мушамата на опън
≥ 20
без пробиване от височина
≥ 300
да издържа без проникване на корени

(2) Изискванията към основата на хидроизолационната система на плоски покриви от огъваеми пластмасови и каучукови мушами в зависимост от вида на основата са, както следва:
1. основата от бетон и циментна замазка трябва да е равна и гладка, с якост на натиск не
по-малка от 15 МРа, с неравности не по-големи от 2 mm, да е суха, с влажност до 5 % и да
няма замърсявания от мазнини, прах и строителни отпадъци;
2. при основа от твърди плочи от минерална вата или пенопласти не се допускат деформации
в плочите повече от 5 % при натоварване 2,0 kN/m 2 .
(3) Изискванията при закрепването към основата и снажданията се определят в проекта с
технологични указания.
(4) Изискванията към защитата на хидроизолационната система са съгласно чл. 33, ал. 5 и 6.
Чл. 35. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на течните битумни състави, предназначени за хидроизолации на плоски покриви, са дадени в таблица 12.
Таблица 12
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.

Характеристики

Единица Изисквания/стойности
мярка
течни битумни
състави
Съдържание на нелетливи вещества
%
> 50
Ус т ой ч и в о с т н а с т и ч а не п ри пови шен и т ем пе р ат у ри
°С
≥ 90
(топлоустойчивост)
Водонепропускливост в продължение на 24 h при воден напор
МРа
0,01
Огъваемост при ниски температури
°С
≤ минус 5
Якост на сцепление към основата от бетон
MPa
≥ 0,4

(2) Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система от течни
битумни състави са съгласно чл. 14, ал. 2.
(3) Изискванията към условията за изпълнение се определят в проекта с технологични указания.
(4) Изискванията към защитата на хидроизолационната система са съгласно чл. 33, ал. 5 и 6.
Чл. 36. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на течните полимерни
състави, предназначени за хидроизолация на плоски покриви, са дадени в таблица 13.
Таблица 13
№
по
ред
1.

Характеристики

Единица
мярка

Изисквания/стойности
полимерни състави

МРа

≥ 0,01

2.

Водонепропускливост в продължение на 24 h при воден
напор
Съдържание на нелетливи вещества

%

≥ 50

3.

Време на съхнене на един слой

h

≤ 12

4.

Огъваемост при ниски температури

°С

≤ минус 5

5.

Устойчивост на стичане при повишени температури

°С

≥ 110

6.

Якост на сцепление към основата от бетон

МРа

≥ 1,0

7.

Якост на опън на втвърден състав

МРа

≥ 2

8.

Относително удължение при опън

%

≥ 30
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(2) Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база течни
полимерни състави са съгласно чл. 14, ал. 2.
(3) Изискванията при изпълнението на хидроизолационната система в зависимост от атмосферните условия при полагане се определят в проекта с технологични указания.
(4) Изискванията към защитата на хидроизолационната система са съгласно чл. 12, ал. 4.
Чл. 37. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на циментно-полимерни
състави, предназначени за хидроизолации на плоски покриви, са дадени в таблица 14.
Таблица 14
№
по
ред
1.

Характеристики

Единица
Изисквания/стойности
мярка Циментно-полимерни състави
МРа

≥ 0,01

2.

Водонепропускливост в продължение на 24 h при
воден напор
Якост на сцепление към основата от бетон

МРа

≥ 1,0

3.

Якост на натиск

МРа

≥ 15,0

(2) Не се допуска основата за изпълнение на хидроизолационната система на база циментнополимерни състави да е с пукнатини. Основата трябва да отговаря на изискванията по чл. 14,
ал. 2, т. 1, 2 и 4.
(3) Изискванията към условията за изпълнение се определят в проекта с технологични указания.
(4) Изискванията към защитата на хидроизолационната система са съгласно чл. 33, ал. 5 и 6.
Раздел III
Изисквания при проектирането на хидроизолационни системи на наклонени покриви
Чл. 38. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на покривни керемиди
(глинени покривни керемиди, керемиди от бетон, полимерно-пясъчни керемиди и метални
керемиди), предназначени за хидроизолационни системи на наклонени покриви, са дадени в
таблица 15.
Таблица 15
№
по
ред
1.
2.

3.
4.

Характеристики

Размери и допустими отклонения
Якост на огъване
– плоски глинени керемиди
– плоски глинени керемиди със захващане
– каналообразни глинени керемиди
– други видове керемиди
– за капаци
Водонепропускливост (за глинени и бетонни керемиди)

Единица Изисквания/стойности
мярка
покривни керемиди
%

N

± 2
≥ 1000
≥ 1200
≥ 1300
≥ 1500
≥ 1200
коефициент на
водонепропускливост*
мразоустойчивост*

Устойчивост на измръзване (с изключение на металните
керемиди)
*Забележка. Стойностите на характеристиката да съответстват на декларираните от производителя
и действащите продуктови стандарти.

(2) Основата за изпълнение на хидроизолационната система от покривни керемиди трябва
да отговаря на следните изисквания:
1. да е здрава, гладка и равна;
2. отклоненията от равнината на покрива да са не по-големи от ± 3 mm;
3. изместванията по отношение на успоредността (паралелността) на носещите летви да са
не по-големи от ± 2 mm.
(3) Над основата под покривните керемиди се предвижда допълнителен хидроизолационен
слой от битумни или полимерни мушами или плоскости. Видът и дебелината на допълнителния
хидроизолационен слой се определят в съответствие с техническите спецификации на продук
тите и технологията на изпълнение.
Чл. 39. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на покривни плочи от
естествен камък и дърво, предназначени за хидроизолация на наклонени покриви, са в съответствие с изискванията на техническата спецификация на производителя.
(2) Основата за изпълнение на хидроизолационната система от покривни плочи от естествен
камък и дърво трябва да е здрава и равна и да съответства на изискванията на производителя
на продуктите.
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(3) Над основата под плочите се предвижда допълнителен хидроизолационен слой в съответствие с чл. 38, ал. 3.
Чл. 40. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на битумни керемиди
(шиндли), предназначени за хидроизолации на наклонени покриви, са дадени в таблица 16.
Таблица 16
№
по
ред
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Характеристики

Отклонения от размерите

Якост на опън:
по посока на широчината на керемидата
по посока на височината на керемидата
Маса на битума
Съпротивление на разкъсване (със стeбло на
гвоздей)
Водопоглъщане – увеличение на масата

Единица
мярка

Изисквания/стойности
битумни керемиди (шиндли)

mm

да съответстват на декларираните от производителя, но
не повече от ± 3 mm

N/50 mm

N

≥ 600
≥ 400
≥ 1300 – за еднослойни
≥ 1500 – за многослойни
≥ 100

% по маса

< 2

mm

≤ 2

g

≤ 2,5

g/m 2

Устойчивост на стичане при повишени температури – стичане
Сцепление на минералните зърна или люспи
от шисти

(2) Основата за изпълнение на хидроизолационната система от битумни керемиди (шиндли)
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е здрава и равна;
2. с отклонения от равнината на покрива не по-големи от ± 2 mm;
3. да няма локални деформации и отклонения от равнинността, по-големи от ± 2 mm.
(3) Между основата и битумните керемиди се предвижда допълнителен хидроизолационен
слой в съответствие с чл. 38, ал. 3.
Чл. 41. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на вълнообразните битумни листове, предназначени за хидроизолации на наклонени покриви, са дадени в таблица 17.
Таблица 17
№
по
ред
1.
2.

Характеристики

Отклонение от правия ъгъл (правоъгълност)

4.

Провисване при вертикален товар – минимално
натоварване при стрелка на провисване 1/200 за
подпорно разстояние 620 mm
Устойчивост на удар при височина на падане при
подпорно разстояние 620 mm
Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей)

5.

Водонепропускливост

6.

Процент (съдържание) на битум

7.

Хомогенност (площ без битум)

8.

Водопоглъщане

9.

Коефициент на топлинно деформиране

3.

Единица
Изисквания/стойности
мярка вълнообразни битумни листове
mm/m

≤ 4

N/m

≥ 1400 – категория R
> 700 – категория S

mm
N

2

400 – категория R
250 – категория S
> 200 – категория R
> 150 – категория S
издържа

%

≥ 40

cm 2

≤ 1,0

%

≤ 20

1/K

100.10 -6

(2) Основата за изпълнение на хидроизолационната система на база вълнообразни битумни
листове трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е здрава и равна;
2. отклоненията от равнината на покрива да не са по-големи от ± 5 mm;
3. изместванията по отношение успоредността (паралелността) на носещите летви да не са
по-големи от ± 2 mm.
(3) Между основата и вълнообразните битумни листове при необходимост се предвижда
допълнителен хидроизолационен слой в съответствие с чл. 38, ал. 3.
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Чл. 42. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на профилни вълнообразни ламарини, предназначени за хидроизолации на наклонени покриви, са в съответствие с
изискванията на техническите спецификации на производителя.
(2) Между основата и вълнообразните ламарини се предвижда допълнителен хидроизолационен слой в съответствие с чл. 38, ал. 3.
Чл. 43. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на вълнообразни фиброциментни листове, предназначени за хидроизолации на наклонени покриви, са дадени в таблица 18.
Таблица 18
№
по
ред
1.

Характеристики

Единица
мярка

Геометрични характеристики:
дължина
широчина
дебелина

mm

2.

Якост на огъване – минимален модул на
разрушаване в слабото направление

3.

Водонепропускливост

4.
5.

Изисквания/стойности
фиброциментни листове
≤ 3000
≤ 1250
от 3 до 30

%

≥ 70 от стандартните средни стойности
за двете направления

-

без нито една капка по долната
повърхност на листа

Устойчивост на замръзване, намокряне и
изсушаване

-

в съответствие с техническите
спецификации

Съдържание на азбест и на други вредни
включения

-

не се допуска

(2) Между основата и фиброциментните листове се предвижда допълнителен хидроизолационен слой в съответствие с чл. 38, ал. 3.
Чл. 44. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на вълнообразни профилни полимерни листове (от полиестерна смола, усилена със стъклени влакна; поливинилхлорид,
поликарбонат, полиметилметакрилат), предназначени за хидроизолация на наклонени покриви,
са дадени в таблица 19.
Таблица 19
№
по
ред

Характеристики

Единица
мярка

Изисквания/стойности
фиброциментни листове

1.

Дебелина на листа

да съответства на техническите спецификации
на съответните продукти

2.

Допустимо отклонение на широчина на листа

Mm

от 0 до 3

3.

Стабилност на размерите в
надлъжна и напречна посока

Среден % на
изменение
на размерите

да не надвишава ± 2 % в надлъжна посока; да
не надвишава ± 3 % в напречна посока

4.

Външни характеристики

да няма пробиви, пукнатини, разкъсвания,
наниз от мехурчета с диаметър, по-голям от
1 mm, както и включения, изменящи свойствата на изделията

(2) Между основата и вълнообразните полимерни листове при необходимост се предвижда
допълнителен хидроизолационен слой в съответствие с чл. 38, ал. 3.
Чл. 45. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на плоски метални листове
(изцяло подпрени или самоносещи покривни изделия – цинкови, медни, алуминиеви, и листове
от корозионноустойчива стомана), предназначени за хидроизолация на наклонени покриви, са
в съответствие с изискванията на техническите спецификации на производителя.
(2) Над основата под плочите при необходимост се предвижда допълнителен хидроизолационен слой в съответствие с чл. 38, ал. 3.
Чл. 46. Изискванията към физико-механичните характеристики на покривни сандвич-панели (готови елементи с включен топлоизолационен слой), предназначени за хидроизолация
на наклонени покриви, са в съответствие с изискванията на техническите спецификации на
производителя.
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ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА МЕЖДУЕТАЖНИ ПОДОВЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ПОМЕЩЕНИЯ (МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ) В СГРАДИ
Чл. 47. (1) Видът на хидроизолационната система на междуетажни подове на санитарно-хигиенни помещения в жилищни, административни и търговски сгради, в хотели и болници и в
други видове сгради се избира в зависимост от:
1. интензитета и честотата на разливаната вода;
2. вида и конфигурацията на основата (носещата конструкция).
(2) Изискванията по ал. 1 не се отнасят за санитарно-хигиенни помещения към басейни,
балнеолечебни къпални и бани, както и в промишлени сгради с постоянен разлив на вода и
други течности по подовете им.
Чл. 48. (1) Хидроизолационната система на база течни полимерни състави се предвижда от
грунд (без разтворител) и най-малко два пласта течен полимерен състав.
(2) Изискванията към физико-механичните характеристики на течни полимерни състави,
предназначени за хидроизолация на подове на мокри помещения, са дадени в таблица 20.
Таблица 20
№
по
ред
1.
2.
3.
4.

Характеристики

Минимална дебелина в изсъхнало състояние
Устойчивост на пукнатини
Водонепропускливост
Якост на сцепление

Единица
мярка

Стойности

Mm
Mm
МРа
МРа

≥ 1
< 0,2
≥ 0,2
≥ 1,0

(3) Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база течни
полимерни състави са съгласно чл. 14, ал. 2.
(4) Дебелината на хидроизолационния слой от течни полимерни състави в сухо състояние
трябва да е не по-малко от 1,0 mm.
Чл. 49. (1) Изискванията към физико-механичните характеристики на хидроизолационните
системи на база течни циментно-полимерни състави трябва да отговарят на тези в чл. 37, ал. 1
и таблица 14.
(2) Изискванията към основата за изпълнение на хидроизолационната система на база течни
циментно-полимерни състави са съгласно чл. 14, ал. 2.
(3) Дебелината на хидроизолационния слой от циментно-полимерни състави в сухо състояние
трябва да е не по-малка от 1,5 mm.
Чл. 50. При проектирането на хидроизолационната система на подове на мокри помещения
се спазват следните изисквания:
1. основата заедно с хидроизолационната система да имат минимален наклон 1 % за отвеждане на водите към подов сифон;
2. хидроизолационната система по периметъра (периферията) на помещението се задига по
стените на височина не по-малко от 0,20 m над нивото на завършен под;
3. в контактната зона „под – стени“ и около подовите сифони се предвижда подсилващ пласт
от стъклена или полимерна мрежа.
Ч АСТ Т РЕТА
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КОНТРОЛА И ПРИЕМАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛА
ЦИОННИ СИСТЕМИ
Г л а в а

ш е с т а

КОНТРОЛ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
Чл. 51. (1) При изпълнението на хидроизолационната система се извършва контрол на съответствието на продуктите с изискванията на проекта и за спазването на технологичните
указания за полагане на съответния производител на хидроизолационния продукт.
(2) Контролът по ал. 1 включва най-малко:
1. контрол на условията, при които започва изпълнението на хидроизолационната система;
2. проверка (входящ контрол) за съответствието на декларираните експлоатационни показатели на хидроизолационните продукти с предвидените в проекта;
3. контрол на технологията по време на изпълнението на хидроизолационната система за
съответствие с изискванията на проекта и с указанията на съответния производител на хидроизолационния продукт.
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(3) Не се допуска полагане на хидроизолационни продукти, които не отговарят на
изискванията по чл. 3 от тази наредба, както
и на такива с технологични дефекти и отклонения от допустимите стойности, посочени
в проекта и в указанията на производителя.
(4) Не се допуска промяна на техническите
характеристики на продуктите, предвидени с
проекта, без съгласието на проектанта.
Чл. 52. (1) Изпълнението на хидроизолационните системи може да започне само
след завършване на предварителните работи,
свързани с изпълнението на водоприемници,
улуци, пресичания, преминавания, обшивки
и др.
(2) Условията за изпълнение са съгласно определените технологични указания в проекта.
Чл. 53. (1) Основата, върху която се полага хидроизолационната система, трябва да
е изпълнена в съответствие с изискванията
на проекта и да е приета с акт съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството.
Примерен образец на акта по отношение на
хидроизолационните работи е даден в приложение № 2.
(2) Не се допуска основата за изпълнение на
хидроизолационните системи да е с пукнатини.
Чл. 54. (1) При хидроизолационни системи,
изпълнени от битумни, пластмасови и каучукови мушами върху циментна замазка, се
допускат следните отклонения в параметрите
на основата за полагане:
1. локални неравности в повърхността на
циментната замазка не по-големи от 5 mm,
измерени с летва с дължина 3 m;
2. наклон на основата:
а) при наклони до 3 % – ± 0,1 %;
б) при наклони над 3 % – ± 0,5 %;
3. за широчина на фугите в циментната
замазка – ± 1 mm;
4. за широчина на фугите в защитния слой
от плочи над хидроизолационната система:
а) между плочите – съгласно проекта;
б) в дилатационните фуги – ± 2 mm;
в) за минимален наклон в уламите – не
по-малко от ± 0,1 %;
5. за влажност на основата – ± 0,5 %.
(2) Не се допуска основата за изпълнение на
хидроизолационните системи да е с пукнатини.
(3) Основата за изпълнение на хидроизолационна система на база циментно-полимерни
състави трябва да отговаря на изискванията
на чл. 14, ал. 2, т. 1, 2 и 4.
(4) Основата за изпълнение на хидроизолационна система на база битумни и битумно-полимерни състави трябва да отговаря на
изискванията на чл. 14, ал. 2.
(5) При изпълнението на хидроизолационна система от полимерни течни състави в
основата от бетон се допускат изпъкналости
и вдлъбнатости с големина най-много 3 mm.
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В контактната зона на вертикалните и хоризонталните повърхности на основата при
необходимост се оформя откос (холкер) с
катет от 5 до 10 cm.
Чл. 55. В случаите, когато се предвижда полагане на хидроизолационната система върху
основа от метал, се извършва предварително
почистване на основата от ръжда и защита
от корозия при спазване на изискванията на
проекта.
Г л а в а

с е д м а

КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
Чл. 56. (1) Хидроизолационните системи
се изпълняват в съответствие с изискванията
на проекта и технологията за изпълнение.
(2) Изпълнените хидроизолационни работи
се удостоверяват и приемат с акт (образец 12)
за установяване на строителните и монтажните
работи, подлежащи на закриване, съгласно
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Примерен образец на акта по отношение на
хидроизолационните работи е даден в приложение № 3.
Чл. 57. (1) При изпълнението на хидроизолационни системи от огъваеми битумни, пластмасови и каучукови мушами се проверяват:
1. параметрите на основата за полагане – съгласно чл. 53 и 54;
2. грундът върху основата на хидроизолационната система – за равномерност, непрекъснатост и якост на сцепление;
3. за всеки пласт положена мушама:
а) целостта (непрекъснатостта) на залепването към основата и при снажданията;
б) широчината, целостта и разположението
на снажданията;
в) наличието на гънки, мехури, разкъсвания, пукнатини и пробиви;
г) дебелината на слоя лепило (ако основата
се залепва);
д) сигурността на механичното закрепване
към основата;
4. изпълнението на детайлите в съответствие с изискванията на проекта.
(2) Хидроизолационната система на база
огъваеми битумни, пластмасови и каучукови
мушами не се полага при следните атмосферни условия:
1. температурата на въздуха, по-ниска от
плюс 5 °С и не по-висока от плюс 35 °С, или
температурата на въздуха да съответства на
указаната от производителя;
2. при валежи (роса, дъжд, слана и сняг) и
вятър със скорост, по-голяма от 5 m/s;
3. при високи подземни води.
(3) При изпълнението на хидроизолациите и
на хидроизолационните системи не се допуска:
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1. прилагане на битумни или битумно-полимерни мушами със защитна едрозърнеста
минерална посипка или метално фолио без
ивица за залепване, която не е покрита със
защитна минерална посипка или метално
фолио;
2. наличие на мехури, гънки, пукнатини,
разкъсвания и пробиви в залепените пластове
мушама;
3. наличие на незалепени участъци при
цялостно залепените хидроизолации както
между тях и основата, така и между отделните
пластове мушама;
4. наличие на незалепени участъци в снаж
данията на мушамите;
5. наличие на участъци от повърхността
на хидроизолационната система без защита.
(4) При изпълнението на хидроизолационна
система от огъваеми битумни мушами, които
се полагат по хоризонталните и вертикалните
повърхности на подземни части на сгради и
съоръжения, се предвижда защита съгласно
изискванията на проекта и в съответствие с
указанията на производителя на хидроизолационния продукт.
(5) При проверката по ал. 1 не се допуска
якостта на сцепление на грунда с основата
да е по-ниска от 0,2 МРа.
Чл. 58. (1) Изискванията към закрепването
на хидроизолационната система към основата,
снажданията и задиганията се определят в
съответствие с изискванията на проекта и с
указанията на съответния производител на
хидроизолационния продукт.
(2) Хидроизолационната система от огъваеми битумни мушами и пластмасови и
каучукови мушами на подземни части на
сгради се закрепва към основата посредством:
1. газопламъчно залепване;
2. самозалепващ се слой, намиращ се от
долната страна на мушамата;
3. механично закрепване към основата;
4. лепилен слой.
(3) При закрепване към основата на огъваеми битумни мушами и пластмасови и
каучукови мушами на подземни части на
сгради чрез газопламъчно залепване или
чрез самозалепване основата се грундира
предварително с грунд, който е съвместим с
вида на мушамата.
Чл. 59. (1) При изпълнението на мазани
хидроизолации, шпак ловки и замазки на
база течни битумно-полимерни, полимерни и
циментно-полимерни състави се проверяват:
1. параметрите на основата за полагане – съгласно чл. 53 и 54;
2. грундът върху циментната замазка – за
равномерност, непрекъснатост и якост на
сцепление с основата;
3. всеки отделен слой на хидроизолационната система се проверява за:
а) равномерност и дебелина на слоя;
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б) наличие на наранявания от удари, мехури, свличания и пукнатини;
в) изпълнението на армиращата материя
(в случай че се предвижда такава);
4. изпълнението на детайлите в съответствие с изискванията на проекта.
(2) При изпълнението на хидроизолационните системи не се допуска:
1. изпълнение на основните пластове на
хидроизолационната система преди изсъхване
на грунда, както и полагане на следващия
слой преди изсъхване на предходния слой;
2. наличие на свличания.
(3) При изпълнението на хидроизолационните системи на база течни полимерни
състави, предназначени за хидроизолиране
на подове на мокри помещения, се спазват
следните изисквания:
1. температурата на прилагане на течните
полимерни състави да е от +5°С до +35°С;
2. при полагане на всеки следващ пласт
от хидроизолационната система да се спазва
срокът на изсъхване на предния пласт;
3. в контактната зона „под – стена“ се изпълнява „холкер“ от цименто-пясъчен разтвор
с катет 3÷4 cm;
4. повърхността на пода и в зоната на
ст ени т е по перимет ъра на помещениет о
се оформя съгласно проекта (посредством
плочки от гранитогрес, клинкер, теракота и
др.) върху хидроизолационната система след
нейното изпълнение.
Чл. 60. При изпълнението на хидроизолационни системи на наклонени покриви се
проверяват:
1. параметрите на основата за полагане – съгласно чл. 53 и 54;
2. наличието на допълнителен водонепропусклив и паропроницаем слой и неговото
изпълнение;
3. изпълнението на паровентилацията на
покривния пакет (ако има такъв);
4. сигурността на закрепване – в съответствие с изискванията на проекта;
5. изпълнението на детайлите – в съответствие с проекта.
Г л а в а

о с м а

ПРИЕМАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
Чл. 61. При приемането на завършените
хидроизолационни системи на строежите се
проверяват:
1. съответствието с изискванията на проекта на декларациите за експлоатационните
показатели или декларациите за характеристиките на вложените хидроизолационни
продукти; и
2. актовете за приемане на основата и на
работите, подлежащи на закриване;
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3. изпълнението на хидроизолационните
системи при детайлите на водоотвеждащата
система в съответствие с проекта;
4. изпълнението на детайлите съгласно
проекта;
5. оформянето на детайлите в зоните на
връзка с метални листове, полимерни или
битумни мушами или с други продукти;
6. закрепването и нареждането на продук
тите към основата за покрития на покриви и
съответствието на закрепващите средства с
изискванията на проекта;
7. целостта на хидроизолационната система
след изпълнение на инсталациите, преминаващи през нея, както и монтирането на
устройства, реклами и др.
Чл. 62. Допълнителна проверка за функционирането на водоотвеждащата система се
извършва в случаите, когато след приемането
на завършените хидроизолационни системи
се налага монтиране на инсталации, уреди и
конструкции.
Чл. 63. (1) Неравностите на основата се
проверяват с права летва с дължина 3 m,
като се измерва разстоянието между летвата
и повърхността на основата по наклона и
перпендикулярно на него. При цилиндрична
повърхнина летвата се полага по образувателната, а при повърхнини с двойна кривина
(хиперболична, сферична, параболична и
др.) – чрез нивелация през 3 m.
(2) При основа от ребра летвата се полага
върху ребрата и перпендикулярно на тях.
(3) При извършване на проверка за неравности на основата минималният брой
измервания се определя съгласно таблица 21.
Таблица 21
Площ на изолираната
повърхност, m 2

Минимален брой на
измерванията

До 50
До 500
От 501 до 1000
Над 1000, на всеки 2000

3
5
7
По 10

Чл. 64. Влажността на основата се определя с влагомер.
Чл. 65. При проверка на основата се използват средства за измерване с общо предназначение или шаблони с точност до 0,5 mm, а за
проверка на наклоните – с точност до 0,05 %.
Чл. 66. Площта на хидроизолационните
системи в строежите, в т.ч. компенсаторни и
подсилващи ленти, се измерва по действително
изолираната повърхност в m 2 , като се приспадат само отвори с площ, по-голяма от 1 m 2 .
Чл. 67. Хоризонталните и наклонените
била, покрити с капаци, се измерват в линейни
метри, без да се приспадат от изолираната
площ.
Чл. 68. Хидроизолационните системи на
плоски покриви се приемат, както следва:
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1. при неизползваеми плоски покриви, защитени с пласт от чакъл – преди изпълнение на
защитния пласт и на ламаринените обшивки;
2. при неизползваеми плоски покриви,
защитени с лека повърхностна защита – след
изпълнение на защитата;
3. при използваеми плоски покриви (тераси) – преди изпълнение на настилката на
терасата и на ламаринените или други обшивки
при детайлите;
4. при обърнати покриви – преди изпълнение на топлоизолацията;
5. при незалепени за основата хидроизолации – след изпълнение на защитния пласт,
като чакълът се отстранява на площ 1 m 2 на
две места на всеки 500 m 2 от покривната площ;
6. при покриви-градини – преди полагане
на дренажния слой и на почвеното покритие
на хидроизолационната система.
Чл. 69. (1) При установяване на несъответствие на изпълнената хидроизолационна
система и на вложените продукти с проекта,
както и при договаряне между възложителя и
изпълнителя на хидроизолационните работи
се изрязват проби с размери 250/250 mm, от
които посредством лабораторно изпитване
се установяват броят, дебелината и видът на
слоевете.
(2) Пробите по ал. 1 се изрязват така, че
две от успоредните им страни да са перпендикулярни на ръбовете на застъпванията между
мушамите. Броят на пробите се определя
съгласно таблица 22.
Таблица 22
Площ на
хидроизолационната
система, m 2

Минимален брой
на пробите

До 1000
1000 – 3000
3000 – 5000
Над 5000

3
5
7
9

(3) По искане на възложителя и при наличие на техническа възможност се извършва
водна проба.
Чл. 70. Водоплътността на хидроизолационните системи на резервоари се проверява
при изпитването при спазване изискванията
на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Хидроизолационна система“ е съвкупност от един или повече слоеве на база
строителни продукти (материали и изделия) с
определени експлоатационни характеристики,
които позволяват системата да се оценява
като едно цяло с основна функция защита на
сградите и съоръженията от въздействието
на вода.
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2. „Мушама“ е листово (рулонно) хидроизолационно изделие от битум или битумполимер,
полимер, пластмаси и каучуци със или без
армираща основа.
3. „Мембрана“ е огъваема, листова, полимерна релефна хидроизолационна система.
4. „Основа“ е повърхност, върху която се
полага хидроизолационната система.
5. „Замазка“ е разновидност на мазаните
хидроизолации с дебелина до 4 ÷ 5 cm, изпълнена от различни по вид свързващи вещества
(портландцимент, циментно-полимерен състав, битум, полимери) и пясък.
6. „Мехур“ е повдигане на повърхността с
различна форма и размери, с кухина под нея.
7. „Пукнатина“ е нарушение в структурата,
преминаващо през повърхността на материала
или проникващо през цялата му дебелина,
като стените є разделят напълно битумния
материал.
8. „Битумна керемида (шиндла)“ е плосък
армиран битумен елемент, като цяло правоъгълен по форма, със или без битумни самозалепващи се участъци, който се състои от
една цяла част и няколко поли, които могат
да бъдат правоъгълни или с друга форма и
са отделени помежду си с прорези.
9. „Водна проба“ е изпитване с вода на
хидроизолационната система в естествени
условия за 72 h.
10. „Неизползваем покрив“ – покрив, по
който се извършва движение на пешеходци
един или два пъти годишно, свързано само
с поддържането на инсталации (антени, вентилации, горно осветление).
11. „Използваем пок ри в“ – пок ри в, по
който се извършва ежедневно движение и
престой на хора или на леки коли до 20 KN,
или покриви-градини.
12. „Улама“ е линия, образувана от пресичане на две покривни повърхнини, които
образуват водосборен улей.
§ 2. Наредбата е преминала процедурата за
обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за
организацията и координацията на обмена
на информация за технически регламенти
и правила за услуги на информационното
общество и за установяване на процедурите,
свързани с прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 от
2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/
ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба се издава на основание
§ 18, ал. 1 от заключителните разпоредби
на Закона за устройство на територията във
връзка с чл. 169, ал. 1 от същия закон и от-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

меня Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране,
изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на
сгради и съоръжения (ДВ, бр. 89 от 2008 г.).
§ 4. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се довършват по
досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на
разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване
от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван
идеен инвестиционен проект.
§ 5. Наредбата влиза в сила два месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
Приложение № 1
към чл. 9
Списък на техническите спецификации за
проектиране и изпълнение на хидроизолаци
онни системи на строежите
1. БДС 164 „Наклони на покриви“
2. БДС 11112 „Покриви плоск и. Основни
изисквания“
3. БДС 6315 „Мушама битумна хидроизолационна с основа стъклен воал“
4. БДС 8264 „Мушама битумна хидроизолационна с основа конопена тъкан“
5. БДС EN 13707 „Ог ъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами
за покривни хидроизолации. Определения и
характеристики“
6. БДС EN 13956 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови покривни
х идроизолационни м у шами. Определени я и
характеристики“
7. БДС EN 13859-1 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и характеристики
на подложните слоеве. Част 1: Подложни слоеве
за покривни покрития с прекъснато полагане“
8. БДС EN 13859-2 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и характеристики
на подложните слоеве. Част 2: Подложни слоеве
за стени“
9. БДС EN 13969 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, влагонепроницаеми
м у шами, вк лючително бит у мни м у шами за
подземни части на сгради. Определения и характеристики“
10. БДС EN 13967 „Огъваеми хидроизолационни м у шами. Пластмасови и кау ч у кови
в ла г онеп рон и цаем и м у ша м и, вк л юч и т ел но
пластмасови и каучукови мушами за подземни
части на сгради. Определения и характеристики“
11. БДС EN 13970 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни пароизолационни
слоеве. Определения и характеристики“
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12. БДС EN 13984 „Огъваеми хидроизолационни м у шами. Пластмасови и кау ч у кови
пароизолационни слоеве. Определения и характеристики“
13. БДС EN 14909 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови влагозащитни пластове срещу капилярно покачване
на влага. Определения и характеристики“
14. БДС EN 14967 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагозащитни пластове.
Определения и характеристики“
15. БДС EN 1107-1 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни
х и дроизолационни м у шами. Оп редел яне на
стабилността на размерите“
16. БДС EN 1107-2 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на стабилността
на размерите. Част 2: Пластмасови и каучукови
покривни хидроизолационни мушами“
17. БДС EN 1108 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни
хидроизолации. Определяне на стабилността на
формата при циклични температурни промени“
18. БДС EN 1109 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни покривни хидроизолационни мушами. Определяне на огъваемост
при ниски температури“
19. БДС EN 1110 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни
хидроизолации. Определяне устойчивостта на
стичане при повишени температури“
20. БДС EN 1296 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови
мушами за покривни хидроизолации. Метод за
изкуствено стареене чрез продължително пре
стояване при повишени температури“
21. БДС EN 1297 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови
мушами за покривни хидроизолации. Метод за
изкуствено стареене чрез продължително комбинирано въздействие на UV лъчение, повишена
температура и вода“
22. БДС EN 1847 „Ог ъваеми хидроизолационни м у шами. Пластмасови и кау ч у кови
покривни хидроизолационни мушами. Методи
за оценка на въздействието на течни химикали‚
включително вода“
23. БДС EN 1848-1 „Ог ъваеми х и д роизолационни мушами. Определяне на дължина,
широчина и праволинейност. Част 1: Битумни
мушами за покривни хидроизолации“
24. БДС EN 1848-2 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на дължина‚ широчина, праволинейност и равнинност. Част 2:
Пластмасови и каучукови мушами за покривна
хидроизолация“
25. БДС EN 1849-1 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на дебелината
и масата на единица площ. Част 1: Битумни
мушами за покривни хидроизолации“
26. БДС EN 1849-2 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на дебелината и
масата на единица площ. Част 2: Пластмасови
и каучукови покривни хидроизолационни мушами“
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27. БДС EN 1850-1 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на видими дефекти. Част 1: Битумни мушами за покривни
хидроизолации“
28. БДС EN 1850-2 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на видими дефекти.
Част 2: Пластмасови и каучукови мушами за
покривни хидроизолации“
29. БДС EN 1928 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови
покривни хидроизолационни мушами. Определяне на водонепропускливостта“
30. БДС EN 1931 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами.
Определяне на свойствата при преминаване на
водни пари“
31. БДС EN 12039 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни покривни хидроизолационни мушами. Определяне на адхезията на
посипката“
32. БДС EN 12310-1 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на съпротивлението
на раздиране (със стебло на гвоздей). Част 1:
Битумни покривни хидроизолационни мушами“
33. БДС EN 12310-2 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на съпротивлението
на раздиране. Част 2: Пластмасови и каучукови
мушами за покривни хидроизолации“
34. БДС EN 12311-1 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни
х и дроизолационни м у шами. Определ яне на
свойствата на опън“
35. БДС EN 12311-2 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на свойствата при
опън. Част 2: Пластмасови и каучукови мушами
за покривни хидроизолации“
36. БДС EN 12316-1 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на съпротивление
на разлепване на снажданията. Част 1: Битумни
покривни хидроизолационни мушами“
37. БДС EN 12316-2 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на съпротивление
на отлепване на снажданията. Част 2: Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни
мушами“
38. БДС EN 12317-1 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни
х и дроизолационни м у шами. Определ яне на
съпротивление на срязване на снажданията“
39. БДС EN 12317-2 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на съпротивлението
на срязване на снажданията. Част 2: Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни
мушами“
40. БДС EN 12691 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами.
Определяне на устойчивост на удар“
41. БДС EN 12730 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации.
Определяне на съпротивлението при статично
натоварване“
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42. БДС EN 13416 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови
покривни хидроизолационни мушами. Правила
за взимане на извадки“
43. БДС EN 13897 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации.
Определ яне на водонепроп уск ливост та след
опъване при ниска температура“
44. БДС EN 495-5 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на прегъването при
ниска температура. Част 5: Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами“
45. БДС EN 544 „Битумни керемиди (шиндли)
с минерална вата и/или синтетична армировка.
Изисквания към продукта и методи за изпитване“
46. БДС EN 1304 „Глинени покривни керемиди и приспособления. Определения и изисквания
към продуктите“
47. БДС EN 1024 „Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне на
геометрични характеристики“
48. БДС EN 539-1 „Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне
на физичните свойства. Част 1: Изпитване на
водонепропускливост“
49. БДС EN 539-2 „Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне
на физичните свойства. Част 2: Изпитване на
устойчивост на замръзване“
50. БДС EN 490 „Керемиди и допълнителни
елементи от бетон за покриви и стенни облицовки. Изисквания към продуктите“
51. БДС EN 491 „Керемиди и допълнителни
елементи от бетон за покриви и стенни облицовки. Методи за изпитване“
52. БДС EN 492 „Циментно-влакнести плочи
и допълнителни елементи за покриви. Изисквания и методи за изпитване“
53. БДС EN 494 „Фиброциментови профилирани листове и приспособления за закрепване. Изисквания за продуктите и методи за
изпитване“
54. БДС EN 534 „Вълнообразни бит у мни
плочи. Изисквания за продуктите и методи за
изпитване“
55. БДС ЕN 538 „Глинени покривни керемиди
за прекъснато полагане. Изпитване на огъване“
56. БДС ЕN 539-1 „Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне
на физичните свойства. Част 1: Изпитване на
водонепропускливост“
57. БДС ЕN 539-2 „Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне
на физичните свойства. Част 2: Изпитване на
устойчивост на замръзване“
58. БДС EN 12467 „Фиброцимен тови листове. Изисквания за продуктите и методи за
изпитване“
59. БДС EN 14782 „Самоносещи мета лни
листове за покриви. Външни и вътрешни покрития. Продуктови спецификации и изисквания“
60. БДС EN 501 „Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло подпрени
покривни продукти от цинкови листове“
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61. БДС EN 502 „Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло подпрени
покривни продукти от корозионноустойчиви
стоманени листове“
62. БДС EN 504 „Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло подпрени
покривни продукти от медни листове“
63. БДС EN 507 „Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло подпрени
покривни продукти от алуминиеви листове“
64. БДС EN 15814 „Дебелослойни битумнополимерни покрития за хидроизолации. Определение и изисквания“
65. БДС EN 15812 „Дебелослойни битумнополимерни покрития за хидроизолация. Определяне на способността им за премостване на
пукнатини“
66. БДС EN 15813 „Дебелослойни битумнополимерни покрития за хидроизолация. Определяне на огъваемост при ниски температури“
67. БДС EN 15815 „Дебелослойни битумнополимерни покрития за хидроизолация. Устойчивост на натиск“
68. БДС EN 15816 „Дебелослойни битумнополимерни покрития за хидроизолация. Устойчивост на дъжд“
69. БДС EN 15817 „Битумно-полимерни покрития за хидроизолация. Водоустойчивост“
70. БДС EN 15818 „Дебелослойни битумнополимерни покрития за хидроизолация. Определяне на стабилност на размерите при високи
температури“
71. БДС EN 15819 „Дебелослойни бит у мно -пол и мерн и пок ри т и я за х и д роизола ц и я.
Намаляване на дебелината на слоя при пълно
изсушаване“
72. БДС EN 15820 „Дебелослойни битумнополимерни покрития за хидроизолация. Определяне на водонепропускливост“
73. БДС EN 14695 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни хидроизолационни мушами за бетонни мостове и други
бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определения и характеристики“
74. Ръководство за европейско техническо
одобрение (ЕТО) № 006/2000 „Системи за еластични покривни хидроизолационни мембрани,
които се закрепват механично“
75. Ръководство за европейско техническо
одобрение (ЕТО) № 005/2000 „Система за течна
хидроизолация на покриви“
76. Българско техническо одобрение (БТО)
за съответния продукт.
Забележки:
1. Този списък има информационен характер.
Той е създаден с цел подпомагане на участниците
в инвестиционното проектиране и строителството за действащите и приложими стандарти за
хидроизолационни системи.
2. Цитираните в това приложение стандарти
могат да бъдат обект на преработка. Затова
се препоръчва да се използват последните им
издания.
3. Списъкът на стандартите е изготвен към
датата на одобряване на тази наредба и трябва
да се счита за неокончателен.
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Приложение № 2
към чл. 53, ал. 1
СТРОЕЖ: .............................................................................................................................................................
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ..................................................................................................................................
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..................................................................................................................................................
КОНСУЛТАНТ (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР): ...................................................................................................
СТРОИТЕЛ (по част хидроизолации): ............................................................................................................
ПРОТОКОЛ
за приемане на основата за изпълнение на хидроизолационна система
Днес, ..…….. г., подписаните представители на:
А. ...........................................................................................................................................................................
(строител за изпълнение на хидроизолационната система или упълномощено от него лице)
Б. ...........................................................................................................................................................................
(проектант на хидроизолационната система)
В. .......................................................................................................................................................................... ,
(лице, упражняващо строителен надзор, или техническия ръководител за строежите от пета категория)
съставихме този протокол, с който строителят приема основата за изпълнение на хидроизолационни
работи.
1. Строителната основа се намира в следното състояние: ..........................................................................
................................................................................................................................................................................
(описва се вид и състояние на основата – бетон, циментна замазка, плътност и др.)
................................................................................................................................................................................
(проверява се равността на основата; наклонът на скатовете и уламите)
................................................................................................................................................................................
(широчина и запълването на фуги в основата; влажността на основата)
2. Отводнителна система: .................................................................................................................................
(описват се начинът, видът и състоянието на отводнителната система)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3. Отвори в покрива: ..........................................................................................................................................
(описват се видът и необходимите монтажни размери на отворите за осветление (табакери)
................................................................................................................................................................................
(отвори за вентилация и климатизация)
................................................................................................................................................................................
4. Челни и странични челни дъски: ................................................................................................................
(отбелязва се начинът на оформяне на покрива)
................................................................................................................................................................................
(челни дъски (линеарност, вертикалност, начин на фиксиране и здравина)
5. Наличие на скеле: ..........................................................................................................................................
6. Бордове и комини: .........................................................................................................................................
(описва се състоянието на бордовете и комините – измазани, боядисани и т.н.)
................................................................................................................................................................................
7. Гръмоотводна инсталация: ...........................................................................................................................
(вид на гръмоотводната инсталация, прътове, мрежа, начин на закрепване)
................................................................................................................................................................................
8. Помещение за временно ползване и склад: ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................
9. Захранването с електрическа енергия ще се извърши от: ......................................................................
................................................................................................................................................................................
10. Качването на топло- и хидроизолационните материали ще се извърши с ........................................
................................................................................................................................................................................
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11. Предвидени мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд: .........................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
12. Изисквания на възложителя за опазване на предадената строителна площадка: ............................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
СЪСТАВИЛИ:
А. ................................................................
Б. .................................................................
(име и фамилия, подпис и печат)
(име и фамилия, подпис и печат)
В. .........................................................................................................
(име и фамилия, подпис и печат)

Приложение № 3
към чл. 56, ал. 2
СТРОЕЖ: .............................................................................................................................................................
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ..................................................................................................................................
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..................................................................................................................................................
КОНСУЛТАНТ (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР): ...................................................................................................
СТРОИТЕЛ (по част хидроизолации): ............................................................................................................
АКТ
за установяване на всички видове хидроизолационни работи, подлежащи на закриване, удостове
ряващ, че са постигнати изискванията на проекта
Днес, …………….. г., подписаните представители на:
А. ...........................................................................................................................................................................
(строител за изпълнение на хидроизолационната система)
Б. ...........................................................................................................................................................................
(лице, упражняващо строителен надзор, или техническия ръководител за строежите от пета категория)
В. .......................................................................................................................................................................... ,
(проектант на хидроизолационната система)
съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества хидро
изолационни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени
по чертеж:
№
по
ред

Видове хидроизолационни работи

Ед.
Количество
мярка

1. ............................................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................................
Забележки: ...........................................................................................................................................................
(описват се видът на материала, мястото на влагане, модификацията, видът на армировката)
................................................................................................................................................................................
(технология, начин на обработване на детайли, проверка за непрекъснатост на снадките и др.)
................................................................................................................................................................................
(оценка за постигнати показатели и качество)
СЪСТАВИЛИ:
А. ................................................................
Б. .................................................................
(име и фамилия, подпис и печат)
(име и фамилия, подпис и печат)
В. .........................................................................................................
(име и фамилия, подпис и печат)
4674
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № І-4 от 2015 г. за кариерното развитие в
Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДВ, бр. 90 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 1, т. 2 в края на текста
се поставя запетая и се добавя „и има елиминаторен характер“.
§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. проверка на професионалните знания
на кандидатите с тест за познаване на законовата и подзаконовата нормативна уредба
и актовете на председателя на агенцията,
уреждащи дейността на ДАНС, който има
елиминаторен характер;“
б) в т. 2 в края се поставя запетая и се
добавя „и има елиминаторен характер“.
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Тестът по ал. 1, т. 1 се провежда от
САДЧР по ред, определен със заповед на
председателя на ДАНС, като резултатите се
вписват в протокол, който се предоставя на
конкурсната комисия.
(4) В заповедта по ал. 3 се определя и
елиминаторният праг на теста за проверка
на професионалните знания на кандидатите.

ВЕСТНИК

БРОЙ 47

(5) При непреминаване на елиминаторния
праг на тест за проверка на професионалните
знания участието на кандидата в конкурсната
процедура се прекратява.“
§ 3. В чл. 17 думите „чл. 16, ал. 1, т. 1“ се
заменят с „чл. 16, ал. 3“.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В специализираната методика по ал. 1
се определя и елиминаторният праг на структурираното интервю.
(3) При непреминаване на елиминаторния
праг на структурирано интервю участието
на кандидата в конкурсната процедура се
прекратява.“
§ 5. В чл. 24, ал. 1 се създават т. 8 и 9:
„8. при непреминаване на елиминаторния
праг на тест за проверка на професионалните
знания;
9. при непреминаване на елиминаторния
праг на структурирано интервю.“
§ 6. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „предлага на председателя
на ДАНС“ се заменят с „изготвя заповед за“.
2. В ал. 2 думите „предложение по ал. 1 за“
се заменят със „заповед за назначаване на“.
Председател:
Димитър Георгиев
4754
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-581
от 8 юни 2016 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 150, ал. 1 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
нареждам:
В Етичния кодекс за поведение на държавните служители в Министерството на вътрешните
работи, утвърден със Заповед № 8121з-348 от
25.07.2014 г. (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), в т. 13 букви
„а“ – „м“ се изменят така:
„а) законност – изпълнение на служебните
задължения в съответствие със законите на
страната и при зачитане и спазване правата и
основните свободи на гражданите, като не се
поддава на натиск, заплахи, стимули, преки или
косвени влияния независимо от техния източник,
повод или причина;
б) опазване и защита на човешкия живот – при
изпълнение на служебните си задължения следва
поведение за защита правото на живот и лична
сигурност на гражданите, като защитава и спазва
конституционно установения принцип за право на
живот на всеки и следва убеждението, че посегателството върху човешкия живот се преследва и
наказва като най-тежко престъпление;
в) уважение и зачитане достойнството и правата
на гражданите – уважава достойнството на всеки
човек както при изпълнение на служебните си
задължения, така и извън службата и не допуска
предпочитание, предубеждение или предразсъдъци въз основа на раса, произход, етническа
и политическа принадлежност, пол, религия,
образование, убеждения, лично и обществено
положение или имуществено състояние;
г) лоялност – поведение, насочено към утвърждаване и подобряване на авторитета и доброто
име на институцията, изразяващо се в коректно
и почтено отношение към колегите и уважение
на мнението и личния им живот;
д) честност – добросъвестно, прямо и откровено поведение при изпълнение на служебните
задължения, което не допуска зависимост или
друга обвързаност с външни лица и организации,
която би могла да повлияе на изпълнението им;
е) почтеност – морално и благоприлично/
пристойно поведение, основано на етичните
правила за поведение, при вземане на решения
или упражняване на правомощия, като не приема
материални или нематериални облаги независимо
от естеството им, които не му се следват и могат
да поставят под съмнение неговата независимост
и безпристрастност;
ж) безпристрастност – точно, обективно и
непредубедено изпълнение на служебните задължения, като създава условия за равнопоставеност
между гражданите при упражняване на своите

правомощия и избягва поведение, което може да
се възприеме като привилегироване, предразположеност или предубеденост;
з) политическа неутралност – не членува в
политически партии, не осъществява политическа дейност, не изразява политически възгледи,
както и не предприема други действия, с които
се нарушава политическият неутралитет;
и) компетентност – познава и спазва нормативната уредба и вътрешноведомствените актове,
регламентиращи изпълнението на служебните
задължения, притежава способности и умения
за тяхното коректно прилагане;
к) отговорност – качество на дейността, обуславящо отчетност на действията при и по повод
изпълнение на служебните задължения пред
висшестоящите и обществото;
л) конфиденциалност – поведение, съобразено
с международните принципи за защита на данните
и националното законодателство, гарантиращо
неприкосновеност на личността и личния живот
на гражданите, посредством опазване фактите и/
или сведенията, станали известни на служителя
при или по повод изпълнение на служебните
задължения;
м) недопускане тормоз на работното място – не
допуска и не толерира деяния спрямо колеги, с
които се причинява физическа и/или психическа
болка, заплаха, причиняване на уплах и/или
страдание.“

4836

Министър:
Р. Бъчварова

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 318-ОЗ
от 25 май 2016 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи, на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор във връзка с чл. 32, ал. 2 и
чл. 33 КЗ (в сила от 1.01.2016 г.), чл. 34, ал. 3 във
връзка с ал. 1 КЗ (в сила от 1.01.2016 г.) и чл. 29,
ал. 4 и 7 КЗ (в сила от 1.01.2016 г.) Комисията за
финансов надзор реши:
Издава на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве“ – АД, ЕИК
200299615, със седалище и адрес на управление
гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад,
бул. Г. М. Димитров 1, лиценз за разширяване
обхвата на лиценза на застрахователя с група от
класове застраховки по раздел ІІ, буква „А“ на
приложение № 1 от Кодекса за застраховането
(в сила от 1.01.2016 г.), а именно:
– По т. 10. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно
превозно средство:
т. 10.2. „Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша“;
– По т. 14 „Кредити“, включваща следните
рискове: несъстоятелност (обща), експортен
кредит, кредит на вноски, ипотеки, земеделски
(селскостопански кредит);
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– По т. 15 „Гаранции“, включваща следните
рискове: преки гаранции и косвени гаранции.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132,
ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 АПК решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

4755

Председател:
Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1658
от 7 юни 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „а“ и чл. 4, ал. 1 ЗПСК, чл. 7, ал. 1, т. 10
и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4178 от
7.06.2016 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на „Поземлен имот с идентификатор 35523.28.302
и сгради“, намиращи се на ул. Индустриална
зона – гара Калояново, с. Калояново, община
Калояново, област Пловдив, обособена част от
„ВМЗ“ – ЕАД, гр. Сопот.

4746

За изпълнителен директор:
М. Симеонов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 288
от 14 април 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-94-00-123 от 12.06.2015 г. от Димитрина
Иванова Манолова – лично и като пълномощник
на Маргарита Антонова Кайзер и Екатерина
Иванова Филчева – собственици на УПИ IX-543,
поземлен имот с идентификатор 68134.2049.543, с
искане за разрешаване изработването на подробен
устройствен план – изменение на план за регулация за разделяне на УПИ IX-543 и образуване
на нови УПИ IX-543 и УПИ XVII-543 от кв. 35 и
продължаване на задънена улица от о.т. 139 до
о.т. 139а по плана на в.з. Симеоново – Драгалевци – 3 част.
Към заявлението е приложено: мотивирано
предложение с обяснителна записка; задание за
изработване на ПУП; скица от СГКК – София,
за поземлен имот с идентификатор 68134.2049.543;
документи за собственост: нотариален акт за
дарение на недвижим имот № 108, том I, peг.
№ 2425, дело № 90 от 26.05.2005 г. за 1/2 ид.ч.
от УПИ IX-543 и от построената в имота вилна
сграда на името на Екатерина Иванова Филчева;
нотариален акт за дарение на недвижим имот
№ 158, том LLLLXI, дело 41510 от 8.12.1997 г. за
1/4 ид.ч. от УПИ IX-543 заедно с построената в
него вилна сграда на името на Маргарита Ан-
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тонова Кайзер със запазено право на ползване
върху част от сградата на името на Димитрина
Иванова Манолова; нотариален акт за дарение
на недвижим имот № 29, том LXL, дело № 17522
от 11.07.1997 г. за 1/2 ид.ч. от УПИ IX-543 заедно
с построената в имота вилна сграда на името на
Димитрина Иванова Манолова; нотариален акт
№ 30, том XXV, дело № 4618 от 7.09.1957 г. за
поправка на нотариален акт № 3/1955 г., в който
вместо „2/9 идеални части“ да се чете „реални
части“; нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим непокрит имот № 3, том XXII, дело
№ 4123 от 25.10.1955 г. за 2/9 идеални части от
нива в землището на с. Симеоново; удостоверение за наследници на Иван Нисторов Антонов;
пълномощно от Маргарита Антонова Кайзер и
Екатерина Иванова Филчева на името на Димитрина Иванова Манолова.
Мотивираното предложение е разгледано от
отделите в НАГ.
Със заповед № РД-09-50-595 от 27.07.2015 г.
на главния архитект на СО е разрешено да се
изработи проект за ПУП – ИПР в следния териториален обхват: УПИ IX-543 и образуване на
нови УПИ IX-543 и УПИ XVII-543 от кв. 35 и
свързаното с това изменение на задънена улица
от о.т. 139 до о.т. 139а по плана на в.з. Симеоново – Драгалевци – 3 част.
С писмо с изх. № ГР-94-00-123-[1] от 30.07.2015 г.
на началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена
до кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и на заявителите.
Със заявление с вх. № ГР-94-00-123-[2] от
22.10.2015 г. е внесен за одобряване проект за
ПУП – ИПР за нови УПИ IX-543 и XVII-543 и
изменение на уличната регулация на задънена
улица от о.т. 138 до о.т. 139, кв. 35, м. в.з. Симеоново – Драгалевци – 3 ч.
Към заявлението са приложени: обяснителна
записка; проект на ПУП, документи за собственост, скици от СГКК – София, пълномощни.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът
е изпратен за съобщаване в район „Витоша“ с
писмо с изх. № ГР-94-00-123-[3] от 27.10.2015 г. на
началник-отдел „ПУП“.
Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване с писмо с изх. № РВТ16ГР00-21 от 13.01.2016 г. на главния архитект на
район „Витоша“, с което се удостоверява, че в
законоустановения срок няма постъпили възражения. Приложено е съобщение по чл. 128, ал. 3
ЗУТ с подписите на заинтересуваните лица.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-7 от 26.01.2016 г.,
т. 10, с решение „Приема проекта. Изпраща в СОС
за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.“
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Ис к а не т о з а одо бря в а не н а п р о ек т а з а
ПУП – ИПР е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ като собственици на УПИ IX-543, поземлен
имот с идентификатор 68134.2049.543, съгласно
приложените документи за собственост и скица
от СГКК – София.
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Действащият подробен устройствен план е
одобрен със заповед № РД-50-09-87 от 16.03.1990 г.
на главния архитект на София и изменен със
заповед № РД-50-240 от 11.12.2006 г. на кмета на
район „Витоша“.
Кадастралната карта за територията е одобрена
със заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, което представлява
изменение в устройствените условия, при които
е одобрен действащият ПР.
С представения проект се предвижда ИПР,
което се състои в разделянето на УПИ IX-543 на
два нови УПИ IX-543 и XVII-543 с отреждане за
имотите по кадастралната карта без промяна на
предназначението – „за жилищно строителство“.
Новообразуваните УПИ отговарят на изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУТ.
Лицето на новите УПИ IX-543 и XVII-543 се
осигурява по действащата улична регулация на
задънена улица от о.т. 138 до о.т. 139 и предложено продължение от о.т. 139 до о.т. 139а, с което е
спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4
и чл. 81, ал. 1 и 3 ЗУТ.
За одобряване на проект за ИПР е налице
основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект за
ИПР от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотът – обект на
устройствената процедура, попада в устройствена
зона „Жилищна зона с малкоетажно застрояване
с допълнителни специфични изисквания“ (Жм2)
съгласно т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, в която е допустимо предназначението
„за жилищно строителство“.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот – собственост на физическо лице, за изграждане на
обект – задънена улица – публична общинска
собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.
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На основание чл. 21, ал. 1, т.11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 15, ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4 и чл. 81, ал. 1, 3 и 4 и чл. 108, ал. 5 ЗУТ,
т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-7 от 26.01.2016 г.,
т. 10, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за регулация на м. в.з. Симеоново – Драгалевци – 3 ч.,
кв. 35, за разделяне на УПИ IX-543 и създаване на
два нови УПИ IX-543 и XVII-543 и изменение на
уличната регулация на задънена улица от о.т. 138
до о.т. 139 за продължаването є до о.т. 139а, по
кафявите и зелените линии, цифри, зачертавания
и щрихи съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com)
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 345
от 19 май 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-94-00-180 от 13.09.2012 г. от Йордан
Асенов Стефчов и Стефанка Димитрова Божилова с искане за разрешаване изработването на
подробен устройствен план – план за застрояване
в обхвата на поземлени имоти с идентификатори
14831.6526.40 и 14831.6526.41 по КККР на с. Герман,
район „Панчарево“. Към заявлението е приложено
задание, отговарящо на изискванията на чл. 125
ЗУТ, и нотариален акт № 52, том III, peг. № 42241,
дело № 449 от 23.12.2010 г., нотариален акт № 64,
том II, peг. № 5298, дело № 264 от 31.07.2008 г.,
нотариален акт № 85, том II, peг. № 3899, дело
№ 278 от 10.07.2009 г., скици от СГКК за поземлени имоти с идентификатори 14831.6526.40 и
14831.6526.41 по КККР на с. Герман, мотивирано
предложение за ПУП.
Със заповед № РД-09-50-1087 от 15.12.2012 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание
за проектиране и разрешено изработването на
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за поземлени имоти с
идентификатори 14831.6526.40 и 14831.6526.41 по
КККР на с. Герман и прилежащата улица.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителите с писмо изх.
№ ГР-94-00-180 от 18.12.2012 г.
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Със заявление вх. № ГР-94-00-180 от 22.01.2013 г.
е внесен проект за одобряване на ПУП – план
за регулация и застрояване за поземлени имоти
с идентификатори 14831.6526.40 и 14831.6526.41
по КККР на с. Герман и прилежащата улица с
обяснителна записка.
Представени са предварителен договор за
п рис ъед и н я ва не на обек т и на по т реби т ел и
към електроразпределителната мрежа ДПЕРМ
№ 1-6941137 от 26.11.2008 г. с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, удостоверение за вписване в регистъра на водовземни съоръжения за подземни
води за задоволяване на собствени потребности
на гражданите № УРКГ-00845 от 26.02.2013 г.
от Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен, декларация за липса на висока дървесна растителност,
заверена от Дирекция „Зелена система“ при
СО на 14.02.2013 г., становище № 32-00-743 от
14.11.2013 г. от Столичната регионална здравна
инспекция, решение № СО-10-ПР от 2014 г. на
директора на РИОСВ – София, за преценяване
на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда.
Изработено е мотивирано предложение за
транспортен достъп и организация на движението,
което е съгласувано с положително становище
№ ОД-1650 от 5.04.2013 г. на началник-отдел „Пътна полиция“. Същото е подпечатано с печат „Съгласувано“ от сектор „ОБД“ – СО, на 4.04.2013 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо с peг. № 6602-1607/3
от 24.07.2013 г. на кмета на район „Панчарево“
в законоустановения срок не са постъпили възражения.
С ъ с з а я в лен ие с в х . № Г Р-70 - 0 0 -2 82 о т
23.07.2013 г. от „Ники – Транс-08“ – ЕООД, е
поискано разрешаване изработването на проект
за подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване в обхвата на поземлени имоти с
идентификатори 14831.6526.21 и 14831.6526.22 по
КККР на с. Герман, район „Панчарево“. Към
заявлението е приложено задание, отговарящо
на изискванията на чл. 125 ЗУТ и нотариален
акт № 185, том I, peг. № 7017, дело № 165 от
31.05.2013 г., нотариален акт № 188, том I, peг.
№ 7329, дело № 264 от 31.07.2008 г., нотариален
акт № 85, том II, peг. № 3899, дело № 167 от
6.06.2015 г., скици от СГКК за поземлени имоти
с идентификатори 14831.6526.21 и 14831.6526.22 по
КККР на с. Герман, мотивирано предложение и
пълномощно.
Със заповед № РД-09-50-136 от 28.02.2014 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание
за проектиране и разрешено изработването на
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за поземлени имоти с
идентификатори 14831.6526.21 и 14831.6526.22 по
КККР на с. Герман и прилежащата улица.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и на заявителя с писмо с
изх. № ГР-70-00-282 от 30.07.2013 г.
С ъ с з а я в лен ие с в х . № Г Р-70 - 0 0 -2 82 о т
13.03.2014 г. е внесен проект за одобряване на
ПУП – план за регулация и застрояване за по-
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землени имоти с идентификатори 14831.6526.21 и
14831.6526.22 по КККР на с. Герман и прилежащата улица с обяснителна записка.
Представени са съгласуван проект от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 21.03.2014 г.,
данни за предварително проучване № ТУ-900 от
13.03.2014 г. от „Софийска вода“ – АД, становище № 418 от 6.06.2014 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД – София клон, декларация за липса
на висока дървесна растителност, заверена от
Дирекция „Зелена система“ при СО на 21.03.2014 г.
и становище № 26-00-4165 от 30.05.2014 г. на
директора на РИОСВ – София, за преценяване
на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо с peг. № 6602-72/5 от
2.06.2014 г. на кмета на район „Панчарево“ в
законоустановения срок не са постъпили възражения, предложения и искания.
Видно от изработените проекти, внесени по
административната преписка, образувана по
заявление с вх. № ГР-94-00-180 от 13.09.2012 г.,
и административната преписка, образувана по
заявление с вх. № ГР-70-00-282 от 23.07.2013 г.,
се предвижда урегулиране на поземлени имоти
с идентификатори 14831.6526.40, 14831.6526.41,
14831.6526.21 и 14831.6526.22 по КККР на с. Герман
с предвидено застрояване, като урегулирането на
улица от о.т. 501а-501е до о.т. 501ж и от о.т. 501е до
о.т. 501д, която се предвижда с цел осигуряване
на лице (изход) към улица на новообразуваните
УПИ, е предмет и на двете производства, с оглед
на което е налице връзка между двете административни производства досежно предмета им,
поради което е налице основание за съединяването им за съвместно разглеждане в едно производство по одобряване на проект за подробен
устройствен план. Същите произтичат от еднакво
фактическо състояние и компетентен да одобри
проекта за ПУП е един и същи административен
орган – Столичният общински съвет, поради
което е налице основание за свързване на двете
производства по чл. 32 АПК.
Заявленията за одобряване на ПУП заедно
с изработените проекти и с приложените към
тях доказателства са разгледани от ОЕСУ Т,
като е взето решение с протокол № ЕС-Г-97 от
16.12.2014 г., т. 5, на основание чл. 32 АПК за
съвместно разглеждане на двете производства
в едно производство по одобряване на ПУП и
е предложено на главния архитект на СО да
издаде заповед.
Със заповед № РД-09-50-1029 от 29.12.2014 г.
на главния архитект на СО на основание чл. 32
АПК е допуснато съединяването на административното производство, образувано по заявление с
вх. № ГР-94-00-180 от 13.09.2012 г., и административното производство, образувано по заявление с
вх. № ГР-70-00-282 от 23.07.2013 г., за съвместно
разглеждане в едно производство по одобряване
на проект за подробен устройствен план.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и на заявителите с писмо
с изх. № ГР-94-00-180 от 15.01.2015 г.
Със за явление с вх. № ГР-94- 0 0 -180/2 от
28.01.2015 г. е внесен за одобряване проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация на улица между о.т. 13 и о.т. 501 и
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план за регулация и застрояване за откриване
на нова улица от о.т. 500а-о.т. 500б-500в-500г и от
о.т. 500б до о.т. 500е за създаване на нови УПИ
I-40, 41 за автосервиз, магазин и офис и УПИ
II-21, 22 за автосервиз, магазин и офис, кв. 11,
м. в.з. Врана – Герман, с обяснителна записка.
С писмо с изх. № ГР-94-00-180 от 3.02.2013 г.
проектът е изпратен в район „Панчарево“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Съгласно
писмо изх. № 6602-21/5 от 16.04.2015 г. на кмета
на район „Панчарево“ е постъпило възражение
№ 6602-21/4 от 13.03.2015 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, относно осигуряване на сервитут
на канала съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредба
№ 7 за правила и норми за отделните видове
територии и устройствени зони. Представено
е положително становище на кмета на район
„Панчарево“ по проекта.
Допълнително е представен коригиран проект в съответствие с поставените изисквания
в посоченото възражение, който е изпратен за
съгласуване в „Напоителни системи“ – ЕАД, с
писмо изх. № ГР-94-00-180/5 от 13.07.2015 г. Проектът е върнат с положително становище № 1429
от 7.10.2015 г. от управителя на „Напоителни
системи“ – ЕАД.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-88 от
8.12.2015 г., т. 8, като е предложено изпращането
му в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС след изпълнение на направеното служебно
предложение, а именно да се представи предварителен договор за прехвърляне на собственост
между собствениците на поземлени имоти с
идентификатори 14831.6526.40 и 14831.6526.41 по
КККР на с. Герман.
Със заявление с вх. № САГ16-ГР00-518/1 от
2.02.2016 г. от собствениците на поземлени имоти
с идентификатори 14831.6526.40 и 14831.6526.41
по КККР на с. Герман е уточнено, че имотите
са семейна имуществена общност. Към заявлението са приложени удостоверение № 1059 от
25.01.2016 г. за семейно положение, съпруг/а и деца
на Стефанка Димитрова Божилова, удостоверение
№ 1058 от 25.01.2016 г. за семейно положение,
съпруг/а и деца на Йордан Асенов Стефчов,
удостоверения № 20160125094933от 25.01.2016 г.
и № 20160125094827 от 25.01.2016 г. от Агенцията
по вписванията.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от
Йордан Асенов Стефчов и Стефанка Димитрова
Божилова като собственици на поземлени имоти
с идентификатори 14831.6526.40 и 14831.6526.41
по КККР на с. Герман – предмет на плана, и
„Ники-Транс-08“ – ЕООД, като собственик на
поземлени имоти с идентификатори 14831.6526.21
и 14831.6526.22 по КККР на с. Герман – предмет
на плана, което се установява от представените
в производството документи за собственост и
скици от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувани
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лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, одобрено е задание и е разрешено изработването на проект за ПУП от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, проектът е съобщен
на заинтересованите лица, същият е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотите се
урегулират за първи път в общи УПИ, а именно
УПИ I-40,41 и УПИ II-21, 22, като регулационните
граници следват имотните такива на същите по
кадастралната карта в съответствие с чл. 17, ал. 3
във връзка с ал. 2, т. 3 ЗУТ.
Съгласно визираната разпоредба неу регулирани съседни поземлени имоти могат да се
урегулират за създаване на съсобствени УПИ с
план за регулация само със съгласието на собствениците им, което безспорно е налице, тъй
като собственици на имотите, които се сливат и
образуват един УПИ, са едни и същи лица, изразили съгласието си в този смисъл чрез иницииране
на настоящото административно производство.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улична регулация между о.т. 13
и о.т. 501 с оглед урегулиране на нова улица
от о.т. 500а-о.т. 500б-500в-500г и от о.т. 500б до
о.т. 500е с цел осигуряване на лице (изход) към
улица на новообразуваните УПИ в съответствие
с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица е
мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за ИПР и ПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Новообразу вани те У ПИ ще позвол я т на
собствениците им да ги използват съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащият ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона „Смесена
многофункционална зона предимно за околоградския район“ (Смф2) съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Предвиденото застрояване за
автосервиз, магазин и офис е допустимо в тази
устройствена зона съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване,
отразени в матрицата върху плана, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда ниско
като характер и свободностоящо като начин
нежилищно застрояване. Планът се одобрява
при спазване изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ
по отношение изискуемите разстояния на нежилищни сгради до вътрешните граници на УПИ.
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Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Осъществяването на достъпа до имотите е
доказано със съгласувания от компетентните
органи проект за организация на движението.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените декларации за липса на висока дървесна растителност,
заверени от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7
ЗУТ, което се установява от представените решение и становище на РИОСВ за преценка на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, от което е
видно, че липсва необходимост от извършването
на оценка на въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка чл. 134,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, 35, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 14 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-88 от 8.12.2015 г., т. 8, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за: изменение на план
за регулация на улица между о.т. 13 и о.т. 501,
м. в.з. Врана – Герман по зелените и кафявите
цифри, букви и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за: план за регулация за
откриване на нова улица от о.т. 500а – о.т. 500б
– 500д – 500г и от о.т. 500б до о.т. 500е за създаване на нови УПИ I-40, 41 за автосервиз, магазин
и офис и УПИ II-21, 22 за автосервиз, магазин
и офис, кв. 11 (нов), м. в.з. Врана – Герман по
червените и сините линии, цифри, букви и текст
съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за: план за застрояване на
нови УПИ I-40, 41 за автосервиз, магазин и офис
и УПИ II-21,22 за автосервиз, магазин и офис, кв.
11, м. в.з. Врана – Герман съгласно приложения
проект без допускане на намалени отстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
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Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

4890

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 347
от 19 май 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) е постъпило
заявление с вх. № ГР-70-00-302 от 3.09.2012 г. от
„ВВМ Инженеринг“ – ООД, като собственик на
поземлен имот с идентификатор 04234.6991.13 по
КККР на с. Бистрица с искане за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор
04234.6991.13 по КККР на с. Бистрица, местност
Богдана, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ, и
нотариален акт № 162, том I, peг. № 7261, дело
№ 124 от 3.07.2012 г., скица от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 04234.6991.13, мотивирано
предложение за ПРЗ, пълномощно.
Допълнително със заявление с вх. № ГР-70-00302 от 19.11.2012 г. от Венцислава Красимирова
Чорапинова и Веселин Красимиров Чорапинов
като собственици на поземлен имот с идентификатор 04234.6991.12 по КККР на с. Бистрица
и Атанас Георгиев Шопов като собственик на
поземлен имот с идентификатор 04234.6991.8 по
КККР на с. Бистрица е поискано разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори
04234.6991.12 и 04234.6991.8 по КККР на с. Бистрица, местност Богдана, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ и нотариален акт № 175, том I, peг. № 5872, дело № 131 от
30.10.2006 г., скица от СГКК за поземлен имот с
идентификатор 04234.6991.8, нотариален акт № 27,
том VII, peг. № 22403, дело № 1191/28.07.2008 г.,
скица от СГКК за поземлен имот с идентификатор 04234.6991.12, мотивирано предложение за
ПРЗ, пълномощни.
Заявленията са разгледани от отдели „ОУП“,
„БДПР“, „Правен“ и „ПУП“.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотите попадат в устройствена зона: „Вилна
зона за далекоперспективно развитие“ (Жвд),
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Заявленията с приложените към тях документи
са разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-82
от 20.11.2012 г., т. 20, и е взето решение преписката да се изпрати в Столичния общински
съвет за решение по реда на чл. 15 ЗУЗСО след
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представянето от заявителите на декларации
за изграждане на необходимите съоръжения на
техническата инфраструктура.
С ъ с з а я в лен ие с в х . № Г Р-70 - 0 0 -3 0 2 о т
10.01.2014 г. заявителите са представили декларации по чл. 15 ЗУЗСО.
С решен ие № 10 4 по п ро т окол № 57 о т
20.02.2014 г. в съответствие с чл. 15 ЗУЗСО Столичният общински съвет е допуснал изработването
на подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 04234.6991.13, 04234.6991.12,
04234.6991.8 по КККР на с. Бистрица.
Общинският експертен съвет по устройство на
територията е разгледал искането за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план с протокол № ЕС-Г-21 от 18.03.2014 г., т. 10,
като е предложено на главния архитект на СО да
издаде заповед за разрешаване изработването на
ПУП – ИПР и ПРЗ в условията на чл. 15 ЗУЗСО и
при спазване на изискванията на отделите в НАГ.
Със заповед № РД-09-50-219 от 27.03.2014 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание за
проектиране и разрешено изработването на проект
за подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 04234.6991.13, 04234.6991.12, 04234.6991.8
по КК и КР на с. Бистрица, местност Богдана,
и прилежащата улица, район „Панчарево“.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и на заявителите с писмо
с изх. № ГР-70-00-302 от 28.03.2014 г.
С ъ с з а я в лен ие с в х . № Г Р-70 - 0 0 -3 0 2 о т
19.12.2014 г. е внесен за одобряване проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на улица между о.т. 48б-48в-72а-72-71-71а и о.т. 600;
изменение на границите на УПИ I-2369 и план
за регулация и застрояване за откриване на нова
улица от о.т. 71а-о.т. 71б до о.т.71в за създаване
на нови УПИ: V-13 – за жс, VI-12 – за жс, VII12 – за жс, VIII-8 – зa жс, IX – за озел. и инж.
инфр., Х – за озел. и инж. инфр., XI – за озел. и
инж. инфр., кв. 43а, местност в.з. Бистрица – Разширение, с обяснителна записка и извадка от
действащия ПУП.
С писмо с изх. № ГР-70-00-302 от 16.01.2015 г.
проектът е изпратен в район „Панчарево“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Съгласно
писмо с изх. № 6602-96/7 от 6.08.2015 г. на кмета
на район „Панчарево“ е постъпило възражение
с № 6602-96/3 от 25.02.2015 г. от собственика
на поземлен имот с идентификатор 04234.6991.5
относно осигуряване на достъп до собствения
му имот. Представено е становище № 6602-96/3
от 4.08.2015 г. на кмета на район „Панчарево“
относно присъединяване на поземлен имот с
идентификатор 04234.6991.889 – общинска собственост, към новосъздадените УПИ.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият заедно с постъпилите възражение и
становище е разгледан и приет от ОЕСУТ по
реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-69 от 29.09.2015 г., т. 20, като възражението
не е уважено, тъй като осигуряването на достъп
до поземлен имот с идентификатор 04234.6991.5
е предмет на отделно производство, изискващо
подаване на заявление от заинтересуваните лица,
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придружени от задание и мотивирано предложение за ПУП. Становището на кмета на район
„Панчарево“ също не е уважено, тъй като в ЗУТ
е изключена възможността за принудително създаване на съсобствен УПИ и освен това поземлен имот с идентификатор 04234.6991.889 попада
по ОУП в зона „Тти“, като предвиждането на
настоящия ПУП за същия имот съответства на
тази устройствена зона. Направено е служебно
предложение да се представят съгласувания с
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД, становище на началника на СРИОСВ
за необходимостта от извършване на екологична
оценка и да се изпълнят изискванията на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО, като след неговото изпълнение е
предложено проектът да бъде изпратен в СОС
за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Допълнително са представени съгласуван
проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
на 8.01.2015 г. и „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, с № ЦУПМО-2055/4 от 16.11.2015 г.,
данни за предварително проучване № ТУ-4333 от
19.12.2014 г. от „Софийска вода“ – АД, становище № 418 от 6.06.2014 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД, София клон, геодезическо заснемане
и експертна оценка на съществуващата висока
дървесна растителност, заверени от дирекция
„Зелена система“ при СО на 12.01.2016 г., и становище № 26-00-738 от 23.02.2016 г. на директора
на РИОСВ – София, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно „ВВМ
Инженеринг“ – ООД, като собственик на поземлен имот с идентификатор 04234.6991.13 по КККР
на с. Бистрица – предмет на плана, Венцислава
Красимирова Чорапинова и Веселин Красимиров
Чорапинов като собственици на поземлен имот
с идентификатор 04234.6991.12 по КККР на с.
Бистрица – предмет на плана, и Атанас Георгиев Шопов, като собственик на поземлен имот с
идентификатор 04234.6991.8 по КККР на с. Бистрица – предмет на плана, което се установява
от представените в производството документи за
собственост и скици от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересувани лица по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
одобрено е задание и е разрешено изработването
на проект за ПУП от компетентния за това орган
след решение на СОС по чл. 15 ЗУЗСО, внесен е
проект и са изпълнени предписанията в допускането, проектът е съобщен на заинтересуваните
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотите
се урегулират за първи път и регулационните
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граници следват имотните такива с изключение
на частта, която попада в новопредвидената улица, като за същите се образуват УПИ: V-13 – за
жс, VI-12 – за жс, VII-12 – за жс, VIII-8 – за жс,
IХ – за озел. и инж. инфр., Х – за озел. и инж.
инфр., XI – за озел. и инж. инфр., в съответствие
с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улица между о.т. 48б-48в-72а-7271-71а и о.т. 600 с оглед урегулиране на улица от
о.т. 71а – о.т. 71б до о.т. 71в с цел осигуряване на
лице (изход) към улица на новообразуваните УПИ
в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията
за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица е
мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за ИПР и ПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
С изработения подробен устройствен план се
предвижда изменение на източната регулационна
граница на УПИ I-2369, което се налага с цел
урегулирането на поземлен имот с идентификатор
04234.6991.13 по КККР на с. Бистрица по имотните
му граници. Останалите регулационни граници
на този имот не се изменят и не се поставят в
съответствие с имотните такива, тъй като за
него няма искане от заинтересованите лица, не
са представени документи за собственост, нито
скици от СГКК и комбинирани скици по ЗКИР.
П р е д в и д г о р н о т о, з а о д о б р я в а н е т о н а
ПУП – ИПР е налице основание по чл. 134,
ал. 2, т. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
ЗУТ и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно изменението на ПР на УПИ I-2369.
Новообразу вани т е У ПИ ще позвол я т на
собствениците им да ги използват съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
в територия за далекоперспективно развитие
„Вилна зона“ (Жвд). Предвиденото застрояване
на жилищни сгради и инженерна инфраструктура
е допустимо в тази устройствена зона съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
Съгласно чл. 15 ЗУЗСО устройството и застрояването на терените за далекоперспективно
развитие преди 2020 г. се допускат въз основа
на решение на Столичния общински съвет при
условие, че инвестиционните инициативи съответстват на предвижданията на общия устройствен
план, обхващат изцяло или в значителна степен
съответната устройствена зона и за тях е осигурено финансиране, като предвидените инвестиции
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трябва да включват и средства за изграждане
на необходимите съоръжения на техническата
инфраструктура.
Спазено е изискването на чл. 15 ЗУЗСО, което
се установява от решение № 104 по протокол
№ 57 от 20.02.2014 г. на СОС и представените от
заявителите нотариално заверени декларации,
с които същите се ангажират с финансирането
и изграждането на необходимите съоръжения
на техническата инфраструктура за имотите в
обхвата на разработката.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване в нови УПИ се предвижда 3-етажно ниско като характер и свободностоящо като начин жилищно застрояване.
Планът се одобрява при спазване изискванията на
чл. 34 ЗУТ по отношение изискуемите разстояния
на жилищни сгради до вътрешните граници на
УПИ във вилни зони.
Предвид горното, с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, „ЕСО“ – ЕАД,
и „Софийска вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените геодезическо
заснемане и експертна оценка на съществуващата висока дървесна растителност, заверена от
дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, 34, чл. 81,
ал. 1, 3 и 4, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2
ЗУТ, чл. 15 ЗУЗСО, т. 8 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-69 от 29.09.2015 г., т. 20, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на улица
между о.т. 48б-48в-72а-72-71-71а и о.т. 600, изменение на границите на УПИ I-2369, кв. 43а,
местност в.з. Бистрица – Разширение, по кафявите
и зелените линии, цифри, букви и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация за
откриване на нова улица от о.т. 71а – о.т. 71б
до о.т. 71в. Създаване на нови УПИ: V-13 – за
жс, VI-12 – за жс, VII-12 – за жс, VIII-8 – за жс,
IX – за озел. и инж.инфр., Х – за озел. и инж.
инфр., XI – за озел. и инж. инфр., кв. 43а, мест-
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ност в.з. Бистрица – Разширение по червените
и сините линии, цифри, букви и текст съгласно
приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на
нови УПИ: V-13 – за жс, VI-12 – за жс, VII-12 – за
жс, VIII-8 – зa жс, IX – за озел. и инж. инфр.,
Х – за озел. и инж. инфр., ХI – за озел. и инж.
инфр., кв. 43а, местност в.з. Бистрица – Разширение съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
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3. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна
линия НН за електрозахранване на поземлен
имот с идентификатор 02837.4.1295, м. Мефтеря,
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Батак съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет – гр. Батак , в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
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Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 124
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 56, ал. 1, т. 2 от
Закона за горите Общинският съвет – гр. Батак,
след като изслуша предложението на кмета на
община Батак, запозна се с Решение № 8, взето
с протокол № 6 от 19.04.2016 г. на ЕСУТ при
Община Батак, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за имот с идентификатор 02837.14.570 по КК и КР на гр. Батак.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Батак, пред Административния
съд – Пазарджик.

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 123
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, след като изслуша предложението на кмета на община Батак, запозна се с
Решение № 5, взето с протокол № 6 от 19.04.2016 г.
на ЕСУТ при Община Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване във връзка с
процедура по промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор
02837.4.1295, м. Мефтеря, по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Батак, като с
плана за регулация се обособява нов урегулиран
поземлен имот I-1295 „За семеен хотел, индивидуално вилно застрояване, търговия и услуги“ с
площ 1687 кв. м, с плана за застрояване за УПИ
I-1295 „За семеен хотел, индивидуално вилно застрояване, търговия и услуги“ се предвижда зона
Ок – курорт, с показатели: Кинт.=1,5; плътност
на застрояване ≤20 %; озеленяване ≥50 %, с
Н≤12 м до четири етажа, свободно застрояване,
съгласно проекта.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на нов водопровод ∅ 40 за
водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 02837.4.1295, м. Мефтеря, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак
съгласно проекта.
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Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 125
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, след като изслуша предложението на кмета на община Батак, запозна се с
Решение № 5, взето с протокол № 6 от 19.04.2016 г.
на ЕСУТ при Община Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване във връзка с
процедура по промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор
02837.4.1298 в м. Мефтеря, по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Батак, като с
плана за регулация се обособява нов урегулиран
поземлен имот: I-1298 „За семеен хотел, индивидуално вилно застрояване, търговия и услуги“, с
площ 3200 кв. м, с плана за застрояване за УПИ
I-1298 „За семеен хотел, индивидуално вилно застрояване, търговия и услуги“ се предвижда зона
Ок – курорт, с показатели: Кинт. – 1,5; плътност
на застрояване ≤20 %; озеленяване ≥50 %, с
Н≤12 м, до четири етажа, свободно застрояване
съгласно проекта.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на нов водопровод ∅ 40 за
водоснабдяване на поземлен имот с идентифика-
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тор 02837.4.1298, м. Мефтеря, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак
съгласно проекта.
3. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна
линия 20 kV за електрозахранване на поземлен
имот с идентификатор 02837.4.1298, м. Мефтеря,
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Батак съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Батак, пред Административния
съд – Пазарджик.

4766

Председател:
К. Ангелова

ВЕСТНИК
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Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе за обект: Нова
подземна кабелна линия СН от ВЕЦ „Батак“ в
ПИ 02837.14.468 до ТП „Шести прозорец“ в ПИ
02837.14.314 и от ТП „Шести прозорец“ в ПИ
02837.14.314 до възлова „Батак“ в ПИ 02837.502.1650
по КККР на гр. Батак.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Батак, пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова

4768

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 127
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, след като изслуша предложението на кмета на община Батак, запозна се с
Решение № 4, взето с протокол № 7 от 10.05.2016 г.
на ЕСУТ при Община Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване във връзка с
процедура по промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор
02837.9.37, м. Радецки, по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Батак, като с
плана за регулация се обособява нов урегулиран
поземлен имот: I-37 „За ИВС, хотел, търговия и
услуги“, с площ 1917 кв. м, с плана за застрояване
за УПИ I-37 „За ИВС, хотел, търговия и услуги“
се предвижда зона Ок – курорт, с показатели:
Кинт.≤1,5; плътност на застрояване ≤20 %; озеленяване ≥50 %, с Н≤10 м, до три етажа, свободно
застрояване, съгласно проекта.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на нов водопровод ∅ 40 от
съществуващ водопровод ∅ 215 в ПИ 02837.4.100 до
водомерна шахта в ПИ 02837.9.37 за водоснабдяване
на поземлен имот с идентификатор 02837.9.37, м.
Радецки, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Батак съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Батак, пред Административния
съд – Пазарджик.

4767

Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 128
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, след като изслуша предложението на кмета на община Батак, запозна се с
Решение № 2, взето с протокол № 7 от 10.05.2016 г.
на ЕСУТ при Община Батак, реши:

РЕШЕНИЕ № 10
от 26 април 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2 и
3 ЗПСК Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Приема допълнение на план-програмата за
работа на Комисията за провеждане на търгове,
конкурси, приватизация и реализация на малки
благоустройствени проекти и списъка с обекти
за приватизация съгласно чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4,
ал. 4 ЗПСК със следния обособен общински имот:
Подблоково помещение, застроена площ 117,51
кв. м, заедно с 4,250 % ид. ч. от общите части
на сградата. Местонахождение на имота: Бургас,
ж.к. Бр. Миладинови, бл. 42, до вх. Г. Имотът е
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 888 от 10.07.1998 г.
2. Обектът да се приватизира чрез метод за
приватизация – публичен търг с явно наддаване.
Да не се извършват разпоредителни сделки с
имуществото на обособения обект, сключване
на договори за наем, аренда, дялово участие,
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити с общински
имоти.

4837

Председател:
К. Луков

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
РЕШЕНИЕ № 82
от 9 май 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Лозница, реши:
Одобрява частично изменение на ЗРП на
квартали № 88, № 92 и № 94 по плана на ж.к.
Хан Омар, гр. Лозница.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.

4840

Председател:
И. Ахмедов
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ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЕ № 245
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление с вх. № 26-00-1153
от 6.11.2015 г. до Община Свищов от „Нет
уоркс – България“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Плиска 4, бл. Преслав,
вх. А, ап. 16, представлявано от управителите
Дамян Николов Найденов и Свилен Руменов
Максимов, във връзка с Решение № 1228 на
общинския съвет от 25.06.2015 г., прот. № 68,
Решение № 2 от протокол № 1 от 20.01.2016 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията (ОЕСУТ) при Община Свищов и
предложение с вх. № 563 от 11.05.2016 г. от Генчо
Генчев – кмет на община Свищов, Общинският
съвет – гр. Свищов, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за
оптични кабели през:
– поземлени имоти (ПИ) 000099, (ПИ) 000551
и (ПИ) 000554 – полски пътища на община Свищов, и (ПИ) 000469 – пасища, мери, на община
Свищов, в землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ
10118, община Свищов;
– поземлени имоти (ПИ) 65766.219.6, (ПИ)
65766.220.27, (ПИ) 65766.225.13 и (ПИ) 65766.227.8
по КК и КР на землището на гр. Свищов съгласно
регистър на засегнатите имоти.
Прокарването на трасетата да се извърши
при условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.

РЕШЕНИЕ № 232
от 30 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и
чл. 27, ал. 3 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект:
„Ел. захранване на жилищна сграда – Кабел
НН от съществуващ КРШ до нов ТЕПО пред
новообразуван имот № 134.131, зона по § 4, с.
Крушевец, община Созопол – кабелната линия
с начало съществуваща касета в поземлен имот
№ 129 – улица, преминава основно през поземлен
имот № 129 – улица, на плана на новообразуваните имоти.
Решението подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 4, изр. 2 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.

4839

Председател:
Кр. Кирилов

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 199
от 25 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – гр. Севл иево,
одобрява подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета на електропровод с
преминаване през ПИ 65927.31.1 – нива – частна
общинска собственост, ПИ 65927.31.7 – полски път – публична общинска собственост, и
ПИ 65927.31.3 – храсти – частна общинска собственост, и водопровод, преминаващ през ПИ
65927.31.7 – полски път – публична общинска
собственост, и ПИ 65927.31.3 – храсти – частна
общинска собственост, и двата достигащи до ПИ
65927.31.17 (проектен) като част от ПИ 65927.31.6,
м. Балабанца, по КК и КР на землището на
гр. Севлиево.

4838

Председател:
Здр. Лалева

Председател:
Кр. Германова
4790

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
РЕШЕНИЕ № 4-51
от 19 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за горски автомобилен
път „Кьостата“ III степен в землищата на с. Нова
Камена, с. Зърнево и с. Орляк. Трасето преминава през 4 имота, държавна частна собственост, с
НТП „залесени територии“ и сервитута с площ
14,658 дка.
2. Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
кмета на община Тервел пред Административния
съд – Добрич.
Председател:
С. Симеонов
4787
РЕШЕНИЕ № 4-52
от 19 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за новопроектиран
подземен водопровод за захранване на „водоем
и трафопост“ в ПИ 025038, сондажни кладенци и
съоръжения в ПИ 026005, 026006, 027002 и 027007,
всички в землището на с. Зърнево, община Тервел, с обща дължина на трасето 4781,90 л. м и
засегната от сервитута площ 28 693 кв. м.
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2. Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
кмета на община Тервел пред Административния
съд – Добрич.
Председател:
С. Симеонов
4788
РЕШЕНИЕ № 4-53
от 19 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за новопроектирана
подземна кабелна линия за електрозахранване на
„водоем и трафопост“ в ПИ 025038, трафопостове
в ПИ 027011 и 000088 и сондажни кладенци и
съоръжения в ПИ 026005, 026006, 027002 и 027007,
всички в землището на с. Зърнево, община Тервел, с обща дължина на трасето 5118,25 л. м и
засегната от сервитута площ 20 290 кв. м.
2. Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
кмета на община Тервел пред Административния
съд – Добрич.
Председател:
С. Симеонов
4789

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 122
от 25 май 2016 г.

Председател:
П. Михайлов
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ОБЩИНА С. МИНЕРАЛНИ БАНИ,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № З-259
от 7 юни 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 и 9 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП и влязло в
сила Решение № 159 от 11.04.2016 г. на Общинския
съвет – с. Минерални бани, закривам Филиала
на ЦДГ „Снежанка“ в с. Колец, община Минерални бани, като:
1. Децата от закрития филиал в с. Колец да
бъдат пренасочени за възпитание и обучение към
филиала на същата детска градина в с. Караманци,
община Минерални бани.
2. Транспортирането на децата да бъде извършено с ученическия автобус на СОУ „Христо
Ботев“, с. Караманци, община Минерални бани.
3. Задължителната документация на филиала в с. Колец да бъде приета за съхранение от
директора на ЦДГ „Снежанка“ – с. Минерални
бани, община Минерални бани.
4. Имуществото на закрития филиал да бъде
предоставено за стопанисване на филиала в с.
Ангел войвода, община Минерални бани.
5. Трудовоправните отношения с персонала
на закрития филиал в с. Колец да бъдат уредени
при реда и условията на Кодекса на труда.
6. Филиалът на ЦДГ „Снежанка“ – с. Колец,
да бъде закрит след приключване на учебната
2015/2016 г.
Заповедта да се сведе до знанието на директора
на ЦДГ „Снежанка“ – с. Минерални бани, да се
публикува на сайта на общината, да се постави
на общодостъпно място в сградата на общината
и да се обнародва в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на заместник-кмета на общината.

4826

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с.
Братя Даскалови, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за поливни цели на
масивите 58 и 59 по части „Геодезия“ и „ВиК“
с обща дължина на новопроектирания водопровод 1701,72 м, и проект за подробен устройствен
план – парцеларен план част „Електротехническа“
към масиви 58 и 59 с обща дължина на кабелна
мрежа за разпръсквателни съоръжения 1701,72 м,
преминаващи през поземлени общински имоти
и пътища № 212, № 389, № 548, № 560 и собствени имоти на възложителя с № 58028, № 59007,
№ 59038, № 59048 в землището на с. Съединение,
община Братя Даскалови, за обект: „Изграждане
на напоителна система в масиви 58 и 59 в землището на с. Съединение, община Братя Даскалови,
област Стара Загора“.

4758
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Кмет:
М. Искендер

15. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание чл. 253 и чл. 248, ал. 12 ДОПК възлага на
„Дамира“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 200366944,
адрес за кореспонденция – гр. София, ул. Чавдар
войвода 2, представлявано от Емилия КасабоваТошева, следния недвижим имот: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 44094.501.12.1.74
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, община Царево, област
Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-54 от
24.08.2006 г. на изп. директор на АК, с адрес:
с. Лозенец, община Царево, ул. Черно море 16,
ет. 0, обект перално помещение, в сграда № 1
съгласно архитектурния проект, разположена в
поземлени имоти с идентификатори 44094.501.12,
44094.501.226 и принадлежи към поземлен имот
с идентификатор 44094.501.12, с площ 95 кв. м и
прилежащите 1,884 % = 15,94 кв. м от общите
части и правото на строеж, намиращо се в с.
Лозенец, ул. Черно море 16, община Царево,
област Бургас. Недвижимият имот се продава
такъв, какъвто е в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупуването му. Собствеността преминава у
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купувача от датата на постановлението. Данъкът
за придобиване на правото на собственост върху
имота е внесен от купувача „Дамира“ – ООД,
ЕИК 200366944, с квитанция/платежно нареждане
№ 23421 от 31.05.2016 г.
4776
7. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по
професионално направление: 4.1. Физически науки (ядрен гама резонанс) – един; 7.1. Медицина
(хигиена – хигиена на храненето) – един; 7.1. Медицина (медицинска микробиология) – един; 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(социология – икономическа социология) – един;
3.1. Социология, антропология и науки за културата (социология – социология на властта и
социология на идеологиите) – един; доценти по
професионално направление: 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (връзки
с обществеността – социология на публичната
комуникация) – един; 4.3. Биологически науки
(обща и приложна микробиология и микробна
биоинформатика) – един; 3.9. Туризъм (икономика на туризма – хотелиерство и ресторантьорство) – един; главни асистенти по професионално
направление: 5.11. Биотехнологии – един; 1.3.
Педагогика на обучението по ... (методика на
обучението по биология) – един; 2.1. Филология
(украинска литература) – един; 2.1. Филология
(испано-американска литература) – един; 2.1.
Филология (испански език – теоретична и приложна лингвистика) – един; 1.3. Педагогика на
обучението по ... (методика на физиката, оценяване на резултатите от обучението по физика и
астрономия) – един, с изискване към кандидатите
да притежават образователна и научна степен
„Доктор“ в професионално направление: 1.3.
Педагогика на обучението по ... (методика на
физиката), всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника
за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности в
СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи – в ректората, Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая
2, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел.
02/986-11-83. Приемно време от 15 ч. до 17,30 ч.
4831
641. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав
в Република България обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
научна специалност „Дентална клинична алергология“ – един за нуждите на факултет „Дентална
медицина“, катедра „Консервативно зъболечение
и орална патология“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и документи – в Медицинския университет – Варна, ул. Марин Дринов 55,
отдел „Научна дейност и кариерно развитие“, ет. 3,
стая 319, тел.: 052/677-055 и 052/677-056.
4853
20. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професио-
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нално направление 1.1. Теория и управление на
образованието, научната специалност „Методика
и технология на обучението“ в Медицински колеж
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в университета,
Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4833
31. – А г рарн и я т у н и верси т е т – П ловд и в,
обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професори в област на висше
образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професиона лно направление 6.2.
Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (хербология)“ – един; 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Организация и управление
на производството“ – един; доценти в област на
висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки, научна специалност
„Биохимия (биохимия на растенията)“ – един;
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Математическо моделиране
и приложение на математиката (в агрономството)“ – един; главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност „Алгебра и
теория на числата“ – един, всички със срок 3 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 65 44 54.
4785
519. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по: област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.3. Философия (Философия) – един със срок
3 месеца; главен асистент по: област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на
образованието (Образователни технологии) – един
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
каб. 107. За информация – тел.: 054/830 495, вътр.
121, GSM: 0899 901943.
4760
4. – Висшето училище по сигурност и иконо
мика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност „доцент“ в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право,
научна специалност „Гражданско право (гражданскоправен режим на наднационалните стопански
сдружения)“ със срок 4 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – във висшето
училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе
13, тел. 032/622 522.
4834
17. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН – София,
обявява конкурс за доцент по професионално
направление 4.3. Биологически науки, специалност „Молекулярна биология“ за нуждите на
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лаборатория „Молекулярна генетика на дрожди“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 21, ет. 4, тел. 872-80-50.
4781
50. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за регулация на улица при о.т. 23 за откриване на нова
задънена улица между о.т. 23 – о.т. 23а до о.т. 23г
и от о.т. 23а до о.т. 23б между кв. 5а – нов, и кв. 5,
и план за регулация и застрояване за създаване
на нови УПИ: ХХІІ-3415, ХХІІІ-3416, ХХІV-3416,
кв. 5, м. в.з. Бистрица, и план за застрояване за
нови УПИ: ХХІІ-3415, ХХІІІ-3416, ХХІV-3416,
кв. 5, м. в.з. Бистрица. Планът е изложен в район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
главния архитект на Столична община чрез район
„Панчарево“.
4782
65. – Община Долни чифлик, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че Общинският експертен съвет по устройство
на територията при Община Долни чифлик с
Решение № 11 от протокол № 2 от 19.05.2016 г.
е приел проект на ПУП – парцеларен план за
външно електрозахранване 20 kV на ПИ 003345 от
стълб в ПИ 182034 по КВС на гр. Долни чифлик.
Проектът се съхранява в дирекция „УТТТОС“ при
Община Долни чифлик. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта в общинската администрация.
4821
914. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) относно изграждане на ел. захранване и
водозахранване на поземлени имоти № 167015 и
№ 167018 в землището на гр. Исперих, ЕКАТТЕ
32874, община Исперих, местност Юсек Юстюл,
по план на Стопански двор № 1. Проектът е
изложен в стая № 1 на Община Исперих. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Исперих в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4842
5. – Областният управител на област Кюстен
дил на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61, ал. 3
АПК, съобщава на Светла Василова Десподова,
че за изграждането на обект „Реконструкция на
Път ІІІ-6222 „Ваксево – Смоличано“ от км 4+600
до км 7+110“ с обща дължина 3,100 км съгласно
подробен устройствен план – парцеларен план,
одобрен със Заповед № РД-02-15-79 от 5.06.2014 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие, е издадена Заповед № ДС-27-145 от 29.05.2015 г.
на областния управител на област Кюстендил,
изменена със Заповед № ДС-27-267 от 8.09.2015 г.,
с която се отчуждават 0,804 дка от поземлен имот
№ 012060 – пасище, мера, 0,771 дка от поземлен
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имот № 021032 – дървопроизводствена площ,
0,286 дка от поземлен имот № 021033 – дърво
производствена площ, 0,080 дка от поземлен
имот № 021035 – дървопроизводствена площ,
намиращи се в землището на с. Смоличано, община Невестино, област Кюстендил, собственост
на наследниците на Ангел Стоименов Стойчов
и наследниците на Владимир Ангелов Стоименов. Предвиденото обезщетение за отчуждените
части от имоти е общо в размер 2154 лв. Заповед
№ ДС-27-145 от 29.05.2015 г. и Заповед № ДС-27267 от 8.09.2015 г. на областния управител на
област Кюстендил могат да бъдат получени в
административната сграда на областната администрация – Кюстендил, ул. Демокрация 44, ет. ІV,
стая № 7. Заповедите могат да се обжалват пред
Административния съд – Кюстендил, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването им.
4847
8. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за
проучване проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елемент на
техническата инфраструктура – електропровод
през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори
48489.27.26, 48489.26.821 и 48489.26.670 за захранване на ПИ с идентификатори 48489.26.821 и
48489.26.671 по кадастралната карта на гр. Монтана. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да прегледат плана в стая 312, ет. 3, на Община
Монтана и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4748
47. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод
с дължина на трасето 1380 м, започващ от ПИ
№ 000691 – стоп. двор (след табло мерене), преминаващо изцяло през имоти – общинска собственост – път ІV клас, означен като ПИ № 000181
и 000200, напоителен канал – ПИ № 000353,
и полски пътища – ПИ № 000186 и 000182, по
КВС на землище Алеко Константиново до ПИ
№ 048014, м. Каратопрак, съгласно изчертаните с
червено трасе и сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е изложен в общината,
ет. V, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
4775
28. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV за захранване
на БКТП – нов в ПИ 57491.17.215 по КККР на
гр. Поморие, м-ст Чаира, и сервитут, започващи
от съществуващ трафопост „Брокат-5“ в ПИ
57491.18.233, преминаващи през ПИ 57491.18.689
(селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 57491.17.233 (селскостопански път,
общинска публична собственост) и през ПИ
57491.17.236 (селскостопански път, общинска
публична собственост) до ПИ 57491.17.215 (до нов
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БКТП), с дължина на трасето 1266 м, изцяло в
земеделска територия. Проектът за ПУП – ПП е
изложен в сградата на Община Поморие, ул. Сол
на 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения
по проекта до Община Поморие в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4786
17. – Община гр. Созопол (ЕКНМ 67800), област Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 12.05.2016 г. е изменен и допълнен действащият план на новообразуваните имоти
в зоната по § 4 ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец,
община Созопол, одобрен със Заповед № РД09-302 от 14.07.2004 г. на областния управител
на област Бургас, относно новообразуван имот
№ 135.027 с площ 1975 кв. м по плана на новообразуваните имоти на зоната по § 4, землище с.
Крушевец, като се обособяват два новообразувани имота, както следва: новообразуван имот
№ 135.232 с площ 980 кв. м, като в регистъра
към плана на новообразуваните имоти се записва на Кирил Проданов Проданов и Хрусана
Борисова Проданова съгласно н.a. № 34, т. VIII,
д. № 4134/1993 г.; новообразуван имот № 135.027
с площ 994 кв. м, като в регистъра към плана на
новообразуваните имоти се записва на н-ци на
Жеко Дачев Георгиев съгласно Решение № 3709
от 28.10.1991 г. на ПК – Созопол. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да подават
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Созопол.
4841
7. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 2 от
протокол № 11 от 31.05.2016 г. на ЕСУТ е приет
проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на кв. 62
и изменение на плана за регулация на кв. 63,
гр. Хасково. В кв. 63 южно от ул. Будапеща се
проектира улица с нови осови точки 3663, 3664,
3665, 3666. Запазва се ширината на съществуващата улица от 15,50 м. Променя се улицата между
квартали 62 и 62а между ул. Чая и ул. Будапеща.
Поставени са нови осови точки 3667, 3668, 3669,
3670, 3671, 3672, 3673, 3674. Премахва се осова
точка 62. Изместват се осова точка 63 и осова
точка 64. В участъка между нови осови точки
3666, 3665, 3667 и 3668 се запазва ширината на
улицата 15 м. В участъка между осови точки
3669 и 3670 се проектира улична регулационна линия, която следва имотните граници на
имоти 77195.726.124, 77195.726.127, 77195.726.128,
77195.726.131, 77195.726.132. В участъка между нови
осови точки 3671, 3672, 3673 и 3674 се запазва ширината на улицата 15 м. Вследствие направените
изменения на уличната регулация се оформя нов
квартал с нов номер 863 между улици с о.т. 78,
о.т. 79, о.т. 82, нова о.т. 3664, нова о.т. 3665, о.т. 67.
В новопроектирания квартал 863 УПИ III – За
обществено жилищно строителство, се премахва
и се проектират два нови урегулирани поземлени
имоти УПИ II и УПИ III, отредени за поземлени
имоти съответно 77195.726.160 и 77195.726.159. Съ-

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

ществуващите урегулирани поземлени имоти не
променят границите си и получават нови номера
от новия кв. 863, както следва:
– УПИ IV, кв. 63, се променя на УПИ IV,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.157;
– УПИ V, кв. 63, се променя на УПИ V, кв. 863,
и се отрежда за имот 77195.726.158;
– УПИ VI, кв. 63, се променя на УПИ VI,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.162;
– УПИ VII, кв. 63, се променя на УПИ VII,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.161;
– УПИ VIII, кв. 63, се променя на УПИ VIII,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.164;
– УПИ IX, кв. 63, се променя на УПИ IX,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.163;
– УПИ X, кв. 63, се променя на УПИ X, кв. 863,
и се отрежда за имот 77195.726.166;
– УПИ XI, кв. 63, се променя на УПИ XI,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.165;
– УПИ XII, кв. 63, се променя на УПИ XII,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.168;
– УПИ XIII, кв. 63, се променя на УПИ XIII,
кв. 863, и се отрежда за имот 77195.726.220 и
77195.726.221.
В кв. 62 се премахва УПИ I – За жилищни
нужди и обществено обслужване, и се проектират нови урегулирани поземлени имоти, които
се отреждат за поземлени имоти, както следва:
– УПИ I се отрежда за имот с идентификатор
77195.726.139;
– УПИ V се отрежда за имот с идентификатор
77195.726.138;
– УПИ VI се отрежда за имот с идентификатор
77195.726.134;
– УПИ VII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.133;
– УПИ VIII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.132;
– УПИ IX се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.130;
– УПИ X се отрежда за имот с идентификатор
77195.726.131;
– УПИ XI се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.128;
– УПИ XII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.129;
– УПИ XIII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.126;
– УПИ XIV се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.127;
– УПИ XV се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.125;
– УПИ XVI се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.124;
– УПИ XVII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.123;
– УПИ XVIII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.120;
– УПИ XIX се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.119;
– УПИ XX се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.118;
– УПИ XXI се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.121;
– УПИ XXII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.122.
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Съществу ващите у рег улирани поземлени
имоти в кв. 62 – УПИ II, УПИ III и УПИ IV, не
се променят.
Изменението на плана за регулация е нанесено
със зелени и кафяви линии, надписи и щрихи в
проекта.
С изменението на плана за застрояване за
кв. 62, гр. Хасково, се определя устройствена зона
„Жм“ – жилищна зона със застрояване с малки
височина, плътност и интензивност и се предвижда индивидуално ниско жилищно застрояване.
Запазват се предвижданията на действащия план
за застрояване за УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV. За
УПИ ХІХ и УПИ ХХ се предвижда свързано застрояване между два имота, а за всички останали
имоти застрояването е свободно. Предвижда се
задължителна линия на застрояване, отстояща
на 3 м от уличната регулация по ул. Картечар и
ул. Санкт Петербург. Линията на застрояване по
ул. Будапеща да отстои на най-малко 1,50 м от
уличната регулация. В УПИ VІІ, УПИ ІХ и УПИ
ХVІ се предвижда запазване на съществуващите
жилищни сгради и надстрояване с един етаж.
Показателите на застрояване за урегулираните
поземлени имоти в кв. 62, гр. Хасково, са следните:
– етажност – до 2 етажа, височина – до 7 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
– коефициент на интензивност (Kинт.) – до 1,0;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %.
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
Проектът се намира в дирекция „Устройство
на територията“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1,
стая № 13, и може да бъде разгледан от всички
заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
4769
14. – Община Ябланица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересовани,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
Изготвяне на идеен проект за доизграждане на
автомагистрала „Хемус“ (етап 1), подучастък:
от км 78+500 до км 87+800 на територията на
землище с. Брестница. Проектът е изложен в
стая № 106 на Община Ябланица. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация – Ябланица.
4835
30. – Областният управител на област Ямбол
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е издадено Разрешение за строеж № 1 от
10.06.2016 г. на „Овергаз мрежи“ – АД, с административен адрес София, Столична община, район
„Лозенец“, ул. Филип Кутев 5, представлявано
от Михаил Захманов, за обект на техническата
инфраструктура: „Разпределителен газопровод и
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газопроводно отклонение до „ГМВ Груп – Фууд
енд Полимерс Индъстри“ – ЕООД, с. Кукорево,
община „Тунджа“, област Ямбол. Обектът е втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква
„б“ ЗУТ. Строежът попада в поземлени имоти
с идентификатори: 87374.32.220, 87374.32.207,
87374.32.255 и 87374.32.225 по КК и КР на гр. Ямбол и поземлени имоти ПИ 000170, ПИ 000172
и ПИ 000171 по КВС на с. Кукорево, община
„Тунджа“, област Ямбол. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд чрез областния управител на област Ямбол
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
4827
21. – Община с. Р уен, област Бу ргас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 от
Закона за общинската собственост обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за
регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален
обхват поземлен имот (ПИ) с № 229 по неодобрения кадастрален план (КП) на с. Струя,
община Руен, област Бургас, който е изложен в
стая № 23 в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, община Руен,
област Бургас, ул. Първи май 18. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП до общинската администрация.
4757
4. – Община с. Черноочене, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите лица за изработен проект
за изменение на ПУП – ПР за кв. 35, 37 и 40 по
кадастрално-регулационния план на с. Комунига, община Черноочене, от 1990 г. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация – с. Черноочене, област
Кърджали.
4843

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че по
протест на Окръжна прокуратура – Благоевград,
с който съобразно правомощията є по чл. 16,
ал. 1, т. 1 АПК е оспорила законосъобразността
на Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на Община
Петрич в частта по чл. 38, т. 13 и 19, приета с
Решение № 90 по протокол № 9 от 11.04.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Петрич, е образувано
адм. дело № 298/2016 г. по описа на съда и е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 28.09.2016 г. от 10 ч.
4844
Административният съд – София-град, второ отделение, 37 състав, съобщава, че по жалба на „Бългериън Кънстракшън Хаус“ – АД,
със седалище София срещу Решение № 540 от
23.07.2015 г. на СОС в частта, с която е одобрено
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изменение на план за регулация, план за застрояване и специфични правила и нормативи за
устройство и застрояване към ПУП с приложена
схема на културно-историческо наследство към
ПУП – план за изменение на план за застрояване
и регулация м. Център – Зона А – юг, относно
УПИ VIII – 72, кв. 554 (УПИ VIII – 14, кв. 554 по
стар план), м. Център – Зона А – Юг, гр. София,
е образувано адм. дело № 10994/2015 г. по описа
на съда. Всички заинтересовани лица могат да се
конституират като ответници в производството
с подаване на заявление до съда в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
4845
Административният съд – София-град, второ
отделение, 32 състав, съобщава, че по жалба на
Тодорка Стоилова Чокова, Христина Димитрова
Чокова-Петрова, Светлана Димитрова Стоянова
е образувано адм. д. № 2859/2016 г. по описа на
съда. Предмет на делото е Решение № 437 от
9.07.2015 г. на Столичния общински съвет, с което
е одобрен план за регулация на м. Юбилейна
гора – І и ІІ част, и план за застрояване на м.
Юбилейна гора – І и ІІ част, в частта относно
поземлен имот с идентификатор 68134.4300.553.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“,
като подадат писмена молба със съдържание
и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 от
Закона за устройство на територията.
4879
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – С о ф и я- г р а д ,
уведомява всички заинтересовани лица, че е
образувано адм. д. № 1828/2016 г. по описа на
ІІ отделение, 34 състав, насрочено за 1.11.2016 г.
от 14 ч., по жалбата на Мария Банова Романова
срещу заповед № РД-09-01-03 от 11.01.2016 г., с
която е одобрен проект за изменение на план
за регулация за УПИ ІІ-163, УПИ ХІІІ-170 и
УПИ ХІV-162 в кв. 39, с. Негован, район „Нови
Искър“, по зелените цифри, линии и щрихи,
съгласно приложения проект, образуване на
нови У П И І І 5713 -163; У П И Х І І І 5713 -170 и
УПИ ХІV5713-162 в кв. 39 на с. Негован, район
„Нови Искър“, по имотни граници на ПИ с ИД
№ 51250.5713.163 и изменение на план за застрояване съгласно ОУП на Столична община, като
се спазват параметрите на застрояване, имотът
попада в зона „ЖМ“. В едномесечен срок от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление до съда.
4877
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест
на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара
Загора, с който e оспорена разпоредбата на т. 21
от приложение № 1 към чл. 57 от Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги на територията на община Гурково,
по който е образувано адм. дело № 236/2016 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 15.09.2016 г. от 10,30 ч.
4873
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Русенският районен съд, 12 гр. състав, призовава Аднан Лекович, с неизвестен адрес, да се яви
в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от искова молба и доказателствата за
отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 2926/2016 г.
на РРС, заведено от Камелия Страхилова Веселинова, за развод. Призованият да посочи съдебен
адрес, в противен случай ще му бъде назначен
особен представител.
4861
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 679 ТЗ с разпореждане № 737 от 10.06.2016 г.
по ч.т.д. № 94/2016 г. призовава кредиторите на
„Булгар Минерали – Стрелча“ – АД, гр. Стрелча, ЕИК 200117532 – в несъстоятелност по т.д.
№ 66/2010 г. по описа на ПОС, за от к ри то
съдебно заседание за разглеждане на искането
по чл. 679, ал. 1 ТЗ – за отмяна на решения на
събрание на кредиторите, взети на 3.05.2016 г.,
подадено от „Сайлест“ – ЕООД, с ЕИК 203100755,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Патриарх Евтимий 2, вх. А, ет. 1, представлявано от Татяна Вълева Митева, кредитор в
производство по несъстоятелност на „Булгар
М и нера л и – С т рел ча“ – А Д , г р. С т рел ча, с
ЕИК 200117532 – с открито производство по
несъстоятелност с решение № 35 от 21.03.2011 г.,
постановено по т.д. № 66/2010 г. по описа на
ПзОС, вписано в TP на 4.04.2011 г. Заседанието ще се проведе на 4.07.2016 г. от 13,30 ч. в
сградата на Съдебната палата в Пазарджик,
ул. Хан Крум 3.
4846
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 194/2009 г. за политическа партия „Българска
демократична общност“, както следва: заличава
досегашния състав на Националната колегия на
политическа партия „Българска демократична
общност“; вписва нова Национална колегия в
състав: председател – Господин Тончев Тонев;
замес т н и к-п редседат ел и: Вла д и м и р И ва нов
Юру ков и Калина Михайлова Широкова, и
членове: Атанас Николаев Атанасов; Борислав
Огнянов Замфиров; Велин Стефанов Кръстев;
Галина Стоянова Тасева; Димитър Славейков
Вак линов; За хари Невелинов Шу мков; Иво
Иванов Тошев; Мая Константинова Добрева;
заличава досегашния състав на Арбитражния
съвет – контролен орган на политическа партия
„Българска демократична общност“; вписва
нов Арбитражен съвет – контролен орган на
политическа партия „Българска демократична
общност, в състав: председател – Неделко Илиев
Немски; заместник-председатели: Росен Емилов Бодуров и Стоимен Николов Стоименов,
и членове: Борислав Петков Орлов и Николай
Петков Петков; партията се представлява от
председателя Господин Тончев Тонев; вписва
изменени я в устава на политическа парти я
„Българска демократична общност“, приети
на Национален събор на политическа партия
„Българска демократична общност“, проведен
на 5.09.2015 г., като уставът представлява неразделна част от решението.
4850

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 47

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
44. – ПОК „Съгласие“ – А Д, на основа н ие ч л. 189 о т Кодекса за соц иа л но оси г у ря ва не
обнародва:
Отчет за финансовото състояние към 31 декември
2015 г.

2014 г.

’000 лв.

’000 лв.

Активи
Нетекущи активи
Сгради, машини и съоръжения
Нематериални активи
Инвестиционни имоти
Дългосрочни финансови активи
Финансови активи на разположение за продажба
Предплатени суми
Отсрочени данъчни активи

633

552

9

15

3 295

3 295

34 787

28 888

724

724

47

73

19

16

39 514

33 563

2

2

Депозити

74

1 966

Търговски вземания

34

35

Общо нетекущи активи
Текущи активи
Материални запаси

Вземания от свързани лица

924

833

Други вземания

831

1 089

1 465

2 605

Пари и парични еквиваленти
Текущи активи
Общо активи

3 330

6 530

42 844

40 093

10 500

10 500

Собствен капитал
Акционерен капитал
Резерви

748

477

Неразпределена печалба

8 249

4 702

Общо собствен капитал

19 497

15 679

Пенсионни резерви

22 071

20 348

Задължения по финансов лизинг

19

55

Отсрочени данъчни пасиви

28

28

Общо нетекущи пасиви

47

83

Провизии

140

130

Пенсионни и други задължения към персонала

140

115

Пасиви
Нетекущи пасиви

Текущи пасиви

Задължения по финансов лизинг
Търговски задължения

36

44

733

869

Краткосрочни задължения към свързани лица

18

47

Данъчни задължения

55

42

-

2 636

Задължения по репо сделки
Други задължения
Текущи пасиви
Общо пасиви
Общо собствен капитал, пенсионни резерви и пасиви

107

100

1 229

3 983

1 276

4 066

42 844

40 093

БРОЙ 47

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината,
приключваща на 31 декември

Приходи от пенсионноосигурителна дейност
Административни разходи
Резултат от пенсионноосигурителна дейност
Промяна на пенсионни резерви, нетно
Печалби/(загуби) от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти
Разходи за обезценка на финансови активи
Други приходи
Други финансови приходи/(разходи), нетно
Резултат от дейността за периода преди данъци
Разходи за данъци върху дохода, нетно
Нетен резултат за периода

2015 г.
’000 лв.
17 444
-9 419
8 025
-1 700

2014 г.
’000 лв.
15 338
-9 875
5 463
-5 300

-2 322
-11
-31
205
-5
4 161
-343
3 818
лв.
3,64

2 366
-11
-23
432
44
2 971
-260
2 711
лв.
2,58

Доход на акция

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември
Всички суми са представени
в ’000 лв.
Салдо към 1 януари 2015 г.
Печалба за годината

Акционерен
капитал
10 500

Резерви
477

Неразпре
делена
печалба
4 702

Общо
собствен
капитал
15 679

-

-

3 818

3 818

Общо всеобхватен доход за годината

-

-

3 818

3 818

Заделяне на законови резерви

-

271

-271

-

Салдо към 31 декември 2015 г.

10 500

748

8 249

19 497

Салдо към 1 януари 2014 г.

10 500

343

2 125

12 968

Печалба за годината

-

-

2 711

2 711

Общо всеобхватен доход за годината

-

-

2 711

2 711

Заделяне на законови резерви

-

134

-134

-

Салдо към 31 декември 2014 г.

10 500

477

4 702

15 679

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Оперативна дейност
Парични постъпления от пенсионни фондове
Плащания към пенсионни фондове
Постъпления от търговски контрагенти
Плащания към доставчици
Плащания към персонал и осигурителни институции
Плащания за данъци
Плащания за данък върху дохода
Други парични потоци от оперативна дейност
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Придобиване на материални активи
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Получени лихви
Получени дивиденти

2015 г.
’000 лв.

2014 г.
’000 лв.

17 026
-160
1 605
-6 097
-3 163
-256
-359
-5
8 591

14 944
-119
1 037
-6 014
-3 378
-236
-289
-8
5 937

-100
-32 774
21 552
852
781

-204
-17 005
9 932
763
476
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2015 г.
’000 лв.

Други парични потоци от инвестиционни дейности
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
-9
Финансова дейност
Плащания по финансов лизинг
Нетен паричен поток от финансова дейност
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
-1
Отрицателни валутнокурсови разлики, нетно
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
2
Пари и парични еквиваленти в края на годината
1
Отчет за промените в пенсионноосигурителните резерви за годината,
приключваща на 31 декември
Всички суми са в ’000 лв.

Салдо към 1 януари 2014 г.
Изменение на пенсионноосигурителните резерви
Салдо към 31 декември 2014 г.
Изменение на пенсионноосигурителните резерви
Салдо към 31 декември 2015 г.
Съставил:
Т. Петрова

2014 г.
’000 лв.

689

-11
-6 049

-47
-47
145
5
605
465

-60
-60
-172
8
2 769
2 605

Резерв
Резерв
Пожизнен
Пожизнен
Общо
минимална минимална
пенсионен
пенсионен
пенсионнодоходност
доходност
резерв УПФ резерв ДПФ осигурителни
ППФ
УПФ
резерви
2 300
12 700
33
11
15 044
500

4 800

4

-

5 304

2 800

17 500

37

11

20 348

200

1 500

22

1

1 723

3 000

19 000

59
12
22 071
Главен изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева
44а. – ППФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2015 г.
’000 лв.

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани лица
Задължения по репо сделки и други
Общо пасиви
Нетни активи в наличност за доходи

5
129
8
7
151

2014 г.
’000 лв.

986
837
229
585
637

4
124
7
2
138

1
126
420
547
151 090

989
299
164
436
888

1
124
11
136
138 752

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината,
приключваща на 31 декември
2015 г.
’000 лв.
Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове

8 242
-22
8 220
16 940
3 321

2014 г.
’000 лв.
10 331
2
10 333
15 768
7 666
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Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Прехвърлени суми към държавния бюджет
Удръжки и такси за ПОК
Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение/(намаление), нетно
Нетни активи в наличност в началото на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

С Т Р. 6 1
2015 г.
’000 лв.
20 261
-6 258
-7 593
-18
-2 274
-16 143
12 338
138 752
151 090

2014 г.
’000 лв.
23 434
-4 030
-6 350
-2
-12
21
117
138

083
463
304
448
752

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2015 г.
’000 лв.

2014 г.
’000 лв.

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
16 940
15 768
Плащания, свързани с осигурени лица
-6 276
-4 030
Платени такси на ПОК
-2 272
-2 060
Постъпления от други пенсионни фондове
1 294
4 635
Плащания към други пенсионни фондове
-5 566
-3 319
Други парични потоци от основна дейност
-1
-2
Паричен поток от оперативна дейност
4 119
10 992
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
4 265
5 010
Придобиване на инвестиции
-88 872
-69 208
Постъпления от сделки с чуждестранна валута
2 284
339
Плащания по сделки с чуждестранна валута
-2 087
-180
Постъпления от продажба на инвестиции
80 791
58 623
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
-1 228
-890
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
9
9
Паричен поток от инвестиционна дейност
-4 838
-6 297
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и еквиваленти
-719
4 695
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
8 304
3 609
Парични средства и еквиваленти в края на периода
7 585
8 304
Съставил:
Главен изпълнителен директор:
Т. Петрова
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева
44б. – УПФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2015 г.
’000 лв.
Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани лица
Задължения за прeвеждане на средства на лица от ФДЗПО във фонд на НОИ

2014 г.
’000 лв.

39 978
742 057

33 861
703 920

61 684
66 114
909 833

19 153
19 256
776 190

1
749
1 628

1
699
-
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2015 г.
’000 лв.

Задължения по репо сделки и други
Общо пасиви

2014 г.
’000 лв.

19 414
21 792
888 041

Нетни активи в наличност за доходи

21
721
775 469

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината,
приключваща на 31 декември
2015 г.
’000 лв.
Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно
Печалба/(загуба) от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Прехвърлени средства към пенсионен резерв
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Средства на лица, избрали да преминат от ФДЗПО във фонд на НОИ
Удръжки и такси за ПОК
Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност в началото на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

46 636
-130
46 506
118 364
15 454
133 818
-1 443
-22
-47 282
-4 727
-14 278
-67 752
112 572
775 469
888 041

2014 г.
’000 лв.
52 602
569
53 171
103 930
23 068
126 998
-930
-3
-43 442
-12 439
-56 814
123 355
652 114
775 469

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2015 г.
’000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОК
Други плащания към ПОК
Плащания за пенсионен резерв
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно увеличение на парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства
Парични средства и еквиваленти в края на периода
Съставил:
Т. Петрова

118 364
-4 542
14 227
-22
3 592
-35 420
96 199
23
-698
595
-6

561
923
405
732
444
-8
-86 253
9 946
55 125
1043
66 114

2014 г.
’000 лв.
103 930
-930
-12 306
-3
9 405
-29 779
70 317
29
-590
533
-9

-36
34
20
55

836
637
819
303
239
-1
047
270
661
194
125

Главен изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева
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44в. – ДПФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2015 г.
’000 лв.
Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Вземания от ПОК
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани лица
Задължения по репо сделки и други
Нетни активи в наличност за доходи

2014 г.
’000 лв.

3 426
52 733
2 101
11 003
69 263

3 426
56 991
3 004
29
776
64 226

3
49
345
397
68 866

3
10
9
22
64 204

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината,
приключваща на 31 декември
2015 г.
2014 г.
’000 лв.
’000 лв.
Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в
4 654
3 408
печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти
-14
-14
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
4 640
3 394
Вноски за осигурени лица
5 764
5 163
696
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
3 820
Постъпили суми от пожизнения пенсионен резерв от ПОК
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
6 460
8 983
-4 684
Изплатени суми по осигурителни договори
-4 279
-1
311
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
-816
-22
Преведени средства на държавния бюджет
-26
-421
Удръжки и такси за пенсионноосигурителната компания
-333
Намаления, свързани с осигурителни вноски
-6 438
-5 454
Увеличение, нетно
4 662
6 923
Нетни активи в наличност в началото на периода
64 204
57 281
Нетни активи в наличност в края на периода
68 866
64 204
Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2015 г.
’000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
Плащания към пенсионери
Платени такси на ПОК
Възстановени такси от ПОК
Пенсионен резерв
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно
Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност

5 764
-4 592
-92
-505
153
696
-1 311
-26
87

2014 г.
’000 лв.
5 163
-4 188
-91
-574
110
3 820
-816
-28
3 396
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Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания за инвестиционни имоти
Постъпления от инвестиционни имоти
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно намаление/увеличение на парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Печалба от валутна преоценка на парични средства
Парични средства и еквиваленти в края на периода
Съставил:
Т. Петрова
4828
35. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално Бюро на Българ
ските Автомобилни Застрахователи“ („НББАЗ“),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете на НББАЗ
на 5.08.2016 г. в 10 ч. в София, ул. Калоян 6, ет. 3,
хотел „Рила“ – зала „Адакта“, при следния дневен
ред: приемане на решение на общото събрание
на членовете на НББАЗ по жалба на „ЗК Лев
Инс“ – АД, от 10.06.2016 г. срещу решение на
управителния съвет на НББАЗ от 26.04.2016 г. за
започване на процедура по мониторинг на „ЗК
Лев Инс“ – АД, съгласно гл. ХVIIIб от устава
на НББАЗ. Писмените материали, свързани с
дневния ред на общото събрание, ще бъдат на
разположение на членовете на НББАЗ на адреса
на НББАЗ в София, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 2,
всеки работен ден 14 дни преди датата, на която
е свикано общото събрание. При поискване материалите ще се предоставят на членовете, като за
целта представителите на членовете представят
документ за самоличност, а техните пълномощници – и писмено пълномощно. Поканват се
всички членове на НББАЗ да участват в общото
събрание. Всеки член на НББАЗ има право да
упълномощи писмено лице, което да го представлява. Регистрацията на членовете и техните
представители ще се извършва от 9,30 до 10 ч.
в деня и на мястото на провеждане на общото
събрание. Представляващите, когато са законни
представители на членовете, трябва да представят документ за самоличност и удостоверение
за актуална регистрация, издадено не по-рано
от 3 месеца преди датата на общото събрание.
Пълномощниците на членовете се легитимират
с представянето на пълномощно за участие в
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общото събрание, документ за самоличност и
удостоверение за актуална регистрация, издадено
не по-рано от 3 месеца преди датата на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 32 от устава на
НББАЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4851
Софийският градски съд с определение от
20.05.2016 г. по т. д. № 4651/2005 г. свиква на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ по молба на „Карат
България“ – ООД, „Арчър Айдиас“ – АД, „Медия
Клуб“ – ООД, „Графити ББДО“ – АД, „Медикон
Консулт“ – АД, „Радио Веселина“ – ЕАД, „Медиа
ССМВ“ – ООД, общо събрание на членовете на
СНЦ „Комитет на потребителите на пипълметрични данни за телевизионна аудитория“ със
седалище и адрес на управление София, ул. Калоян 6, на 1.09.2016 г. в 10 ч. в София, ул. Калоян
6, ет. 3, зала „Адакта“, при следния дневен ред:
1. решение за прекратяване на сдружението и
откриване на производство по ликвидация; 2.
решение за определяне срок на ликвидацията; 3.
решение за избор на ликвидатор. 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.
4852
1. – Управителният съвет на туристическо
сдружение „Бор“, с. Горна махала, област Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.08.2016 г. в 10 ч. в местността
хижа „Воден камък“ при следния дневен ред: 1.
доклад на председателя; 2. избор на председател,
управителен съвет и контролен съвет.
4849
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