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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
ОТ 31 МАРТ 2011 Г.

за приемане на Наредба за реда и начина за
изчисляване размера на финансовата гаранция
или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при
трансграничен превоз на отпадъци
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за реда и
начина за изчисляване размера на финансовата
гаранция или еквивалентна застраховка и за
предоставяне на годишни справки-декларации
при трансграничен превоз на отпадъци.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на
отпадъците и за случаите, в които се изисква
банкова гаранция или застраховка, приета с
Постановление № 298 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 24 от 2006 г. и бр. 53 от 2008 г.).
§ 2. В Наредбата за опаковките и отпадъците
от опаковки, приета с Постановление № 41
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 19 от 2004 г.; попр., бр. 56 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 58 от 2005 г. и
бр. 53 от 2008 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Управлението на дейностите, свързани с отпадъците от опаковки, се организира
от икономическите оператори при спазване на
следните принципи:
1. недопускане на непосредствен риск за
здравето на хората и за околната среда;
2. рационално използване на суровинните
ресурси, получени при разделно събиране и
сортиране на отпадъци от опаковки;
3. отговорност на производителите на опаковъчни материали, производителите на опаковки,
лицата, които пускат на пазара опаковани стоки
за пусканите от тях опаковки, за прилагането
на системи за събиране и сортиране на отпадъци от опаковки, както и за рециклирането и
оползотворяването на отпадъците от опаковки;
4. участие на обществеността в системите за
разделно събиране, в провеждането на информационни кампании и други дейности, обхватът на
които се уточнява с програмите за управление
на дейностите по отпадъците, в съответствие
с изискванията на глава четвърта, раздел II от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО).“
2. Член 14 се изменя така:

„Чл. 14. (1) Дейностите по разделно събиране, оползотворяване и/или обезвреждане
на отпадъци от опаковки, включително предварително третиране преди оползотворяване,
се извършват от лица, притежаващи документ
по чл. 12 ЗУО или комплексно разрешително,
издадено по реда на глава седма, раздел II от
Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват въз
основа на договори със съответната община и
организация по оползотворяване.“
3. В чл. 15:
а) в ал. 1 думата „обработката“ се заменя с
„предварителното третиране, оползотворяване,
рециклиране“;
б) в ал. 2 се създава т. 3:
„3. комплексно разрешително, издадено по
реда на глава седма, раздел II от ЗООС.“
4. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 15 изготвят програмата
по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО, която е съобразена
с целите и обхвата, определени с чл. 31, ал. 1
и 2 ЗУО, и включва:
1. намаляване на отпадъците от опаковки
чрез оптимизиране на опаковките и увеличаване
дела на опаковките за многократна употреба;
2. мерки за изпълнение на целите по чл. 11,
ал. 2 съгласно сроковете по § 9 от преходните
и заключителните разпоредби на ЗУО;
3. мерки за увеличаване на количеството
рециклируеми отпадъци от опаковки;
4. мерки за намаляване токсичността на
опаковъчните материали;
5. мерки за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, административните,
социалните и обществените сгради, заведенията
за обществено хранене, търговските обекти и
обектите за отдих, забавления и туризъм;
6. мерки за компенсиране на евентуални
негативни влияния върху пазарната цена на
рециклираните материали;
7. предварителен финансов разчет на избраната система за събиране, оползотворяване
и рециклиране на отпадъците от опаковки и
доказателства, че е финансово обезпечена като
първоначална инвестиция и експлоатационни
разходи;
8. план за количествата отпадъци от опаковки
по видове опаковъчни материали, които ще се
оползотворяват и/или рециклират;
9. мерки, които ще бъдат взети в случай
на временно прекъсване или намаляване нивата на събиране на отпадъците от опаковки
и тяхното последващо рециклиране и/или
оползотворяване;
10. план за намаляване образуването на
отпадъците от опаковки чрез оптимизиране на
опаковките и увеличаване дела на опаковките
за многократна употреба, както и за влагане
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на рециклирани материали при производството
на опаковки, когато това не противоречи на
хигиенните и здравните норми;
11. план за информиране и привличане на
потребителите за прилагането на разделно
събиране на отпадъците от опаковки, включително образователни програми, насочени към
детските градини, училищата и други.”
5. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на опаковани стоки
в търговски обекти, са задължени:
1. в рамките на работното време на обекта
да приемат без заплащане от крайните потребители използвани опаковки и/или отпадъци
от опаковки от същия вид, за които има организирана депозитна или друга система за
многократна употреба;
2. да организират по подходящ начин място
за връщане и/или за разделно събиране на използвани опаковки и/или отпадъци, за които
има организирана депозитна или друга система
за многократна употреба.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват въз
основа на сключен договор с организация по
оползотворяване на отпадъци от опаковки или
с лица, индивидуално изпълняващи задълженията си по наредбата, и/или лица по чл. 14.
(3) С договорите по ал. 2 се гарантира, че
използваните опаковки и/или отпадъци от
опаковки ще бъдат предадени за рециклиране
и оползотворяване на лица по чл. 14.“
6. В чл. 17, ал. 1 запетаята и думите „върху
които липсва търговска марка по чл. 62, ал. 5
ЗУО“ се заличават.
7. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. Лицата по чл. 16а са длъжни да
поставят на видно място в търговските обекти
табели, съдържащи информация за:
1. възможностите и начина за обратно
приемане в търговския обект на използвани
опаковки и/или отпадъци от опаковки;
2. другите налични места за предаване на
използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки.“
8. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. За изпълнение на задълженията си
за събиране и рециклиране на отпадъците от
опаковки организацията по оползотворяване
определя възнаграждение, което є се заплаща
от лицата, които пускат на пазара опаковани
стоки, сключили договор с организацията.“
9. В чл. 20 ал. 3 се отменя.
10. В чл. 21, ал. 1 т. 2 се отменя.
11. В чл. 22:
а) алинея 2 се отменя;
б) в ал. 4 думите „или с ПУДООС“ се заличават;
в) в ал. 5 думите „или ПУДООС“ се заличават;
г) в ал. 6 думите „и/или с ПУДООС“ се
заличават;
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д) алинея 7 се отменя.
12. В чл. 23:
а) в ал. 5 думите „държави – членки на ЕО“
се заменят с „държави – членки на Европейския съюз (ЕС)“;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) Износът на отпадъци от опаковки за
страни извън територията на ЕС се зачита за
изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 ЗУО
само ако е доказано, че оползотворяването и/
или рециклирането са извършени при условия,
равностойни на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.“;
в) досегашната ал. 6 става ал. 7.
13. В чл. 33 абревиатурата „ЕО“ се заменя
с „ЕС“.
14. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. Ежегодно до 20 януари всяка организация по оползотворяване предоставя на
министъра на околната среда и водите списък на
лицата, участващи в нея, които не са заплащали
уговореното є възнаграждение и които не са
є докладвали количеството опаковани стоки,
пуснато от тях на пазара за предходната година.“
15. В чл. 48:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Организацията по оползотворяване на
отпадъци от опаковки и лицата, които пускат
на пазара опаковани стоки и извършват индивидуално изпълнение на задълженията си, до
31 март на текущата година представят пред
министъра на околната среда и водите доклад
за предходната година, изготвен след проведен
независим финансов одит в съответствие с
разпоредбите на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). Докладът се представя
и при липса на пуснати на пазара количества
опаковани стоки.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на ЗНФО.“;
б) в ал. 3:
аа) в основния текст след думата „проверява“
се добавя „и“;
бб) в т. 1:
ааа) в буква „а“ след думите „предадени за“
се добавя „предварително третиране и“, а след
думите „от ЗООС“ се поставя точка и запетая
и текстът до края се заличава;
ббб) в буква „ж“ думите „по чл. 35, т. 1 – 4“
се заменят с „по чл. 34, т. 1 – 6“;
ввв) буква „л“ се изменя така :
„л) в случаите по чл. 23, ал. 5 се проверяват
документи, удостоверяващи износа на отпадъци от опаковки през предходната календарна
година и/или изпращането им от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕС:
аа) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за
извършване на съответната операция;
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бб) подписани и подпечатани документи
по приложения IА и IБ и/или по приложение
VII на Регламент № 1013/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 юли 2006 г. за
всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
гг) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране;
дд) при износ на отпадъци от опаковки за
трети страни – копие на разрешение или друг
документ по националното законодателство
на съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците, има право да
извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч.
рециклиране, съответстващо на нормите за
опазване на околната среда и човешкото здраве;
ее) първичните счетоводни документи, удостоверяващи транспортирането на отпадъците;“
вв) в т. 2:
ааа) в буква „а“ след думите „предадени за“
се добавя „предварително третиране и“, а след
думите „от ЗООС“ се поставя точка и запетая
и текстът до края се заличава;
ббб) буква „е“ се изменя така:
„е) документите, удостоверяващи износа
на отпадъци от опаковки през предходната
календарна година и/или изпращането им от
територията на страната към територията на
друга държава – членка на ЕС:
аа) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за
извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII
на Регламент № 1013/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 юли 2006 г. за
всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
гг) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране;
дд) при износ на отпадъци от опаковки за
трети страни – копие на разрешение или друг
документ по националното законодателство
на съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците, има право да
извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч.
рециклиране, съответстващо на нормите за
опазване на околната среда и човешкото здраве;
ее) първичните счетоводни документи, удостоверяващи транспортирането на отпадъците;“
ввв) в буква „и“ думите „по чл. 35, т. 1 – 4“
се заменят с „по чл. 34, т. 1 – 6“;
в) алинея 4 се изменя така:
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„(4) Докладът по ал. 1, изготвен за индивидуално изпълняващите задълженията си лица,
съдържа:
1. информация и констатации за:
а) количеството пуснати на пазара опаковки
за предходната година, в т.ч. послужилите за
опаковане на опасни химични вещества и смеси
по смисъла на § 1, т. 6 ЗЗВВХВС;
б) размера на продуктовата такса за количества пуснати на пазара опаковки съгласно
приложение № 3 към Наредбата за определяне
на реда и размера за заплащане на продуктова
такса за продукти, след употребата на които
се образуват масово разпространени отпадъци,
приета с Постановление № 120 на Министерския
съвет от 2008 г.;
в) количествата събрани и предадени за
рециклиране отпадъци от опаковки за пред
ходната година;
г) разходите на лицата, индивидуално изпълняващи задълженията си, за предходната
година по чл. 15 от наредбата, в т.ч. за:
аа) закупените съдове, транспортна техника,
друга техника за разделно събиране на отпадъци
от опаковки, в т.ч. съоръжения за третиране
на разделно събрани отпадъци от опаковки;
бб) изпълнението на договорите с лицата
по чл. 21, ал. 1, т. 3, буква „б“ за предварително третиране и рециклиране на отпадъци
от опаковки;
вв) проведените рекламни и информационни кампании, издадените информационни
материали и други съгласно чл. 47;
гг) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата по чл. 29, ал. 1,
т. 4 ЗУО;
д) списък на осигурените автомати или места
за разделно събиране на отпадъци от опаковки
или за депозит във връзка с изпълнението на
програмата за управление на дейностите по
отпадъците по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО;
е) пуснатите на пазара опаковки, участващи
в депозитна система или в друга система за
многократна употреба;
ж) количеството предадени за рециклиране/
оползотворяване отпадъци от опаковки, послужили за опаковане на опасни вещества и смеси
по смисъла на § 1, т. 6 ЗЗВВХВС;
з) изпълнението на задълженията по чл. 11,
ал. 5 ЗУО и постигането на целите за оползотворяване и рециклиране по чл. 11, ал. 2
съгласно сроковете по § 9 от преходните и
заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗУО;
2. ясно изразено мнение и заключение дали
финансовите средства са изразходвани за изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно
сроковете по § 9 ПЗРЗУО;
3. ясно изразено мнение върху одитираните
финансови отчети като цяло по смисъла на
чл. 13 ЗНФО.“;
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г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Докладът по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа:
1. информация и констатации за:
а) количеството пуснати на пазара опаковки
по видове опаковъчни материали за предходната година, в т.ч. послужилите за опаковане на
опасни химични вещества и смеси по смисъла
на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на
ЗЗВВХВС, от всеки член на организацията по
оползотворяване;
б) размера на продуктовата такса за количества пуснати на пазара опаковки съгласно
приложение № 3 към Наредбата за определяне
на реда и размера за заплащане на продуктова
такса за продукти, след употребата на които
се образуват масово разпространени отпадъци,
приета с Постановление № 120 на Министерския
съвет от 2008 г.;
в) средствата, постъпили в организацията по
оползотворяване през предходната година от
лицата, пускащи на пазара опаковани стоки,
участващи в нея;
г) средствата, постъпили в организацията
по оползотворяване през предходната година,
от продажба на отпадъци от опаковки;
д) разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение
на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете
по § 9 ПЗРЗУО за:
аа) разделно събиране на отпадъците от
опаковки, образувани в резултат на пуснатите
на пазара продукти от лицата – членове на
организацията, по дейности, както следва: за
обслужване на съдовете за разделно събиране; за
събиране, съхранение, за сортиране и последващо
третиране; за транспортиране до площадки за
сортиране и/или рециклиране и други;
бб) осигуряване на съдове, транспортна техника, друга техника за разделно събиране на
отпадъци от опаковки и съоръжения за предварително и последващо третиране на разделно
събраните отпадъци от опаковки;
вв) осигуряване на площадки за последващо третиране на разделно събрани отпадъци
от опаковки;
гг) изпълнение на договорите по чл. 21,
ал. 1, т. 1, чл. 22, ал. 5 и чл. 23, ал. 1;
дд) провеждане на информационни кампании
и разработване на информационни материали
по чл. 47 с посочване на отделните разходи
по пера;
ее) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 19;
жж) разходите, свързани с административно-управленската дейност, за възнаграждения
и осигуровки на персонала;
е) осигурените места за разделно събиране
и броя на закупените елементи на системата
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за разделно събиране на отпадъци от опаковки
през предходната календарна година;
ж) пуснатите на пазара опаковки за многократна употреба или в депозитна система;
з) други средства, постъпили в организацията през проверявания период, за целите по
оползотворяване и рециклиране по чл. 11, ал. 2
съгласно сроковете по § 9 ПЗРЗУО;
и) изпълнението на инвестиционната програма съгласно чл. 19, т. 1;
к) количеството разделно събрани и предадени за рециклиране/оползотворяване отпадъци
от опаковки на лицата по чл. 23, ал. 1, в т.ч.
послужилите за опаковане на опасни вещества
и смеси по смисъла на § 1, т. 6 ЗЗВВХВС;
л) количеството разделно събрани отпадъци от опаковки от организацията, в т.ч. от
домакинствата, търговските, индустриалните,
обществените и административните обекти;
м) общините, в които са изградени системи
за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които се представят в отделен списък към
доклада;
н) лицата, на които организацията по оползотворяване е изпълнила задълженията по
чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9 ПЗР
ЗУО, с изрично посочени адрес по съдебна
регистрация и ЕИК;
о) списък на лицата, на които организацията
по оползотворяване не е изпълнила задълженията по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9
ПЗРЗУО, с изрично посочени адрес по съдебна
регистрация и ЕИК;
п) изпълнението на целите по оползотворяване и рециклиране по чл. 11, ал. 2 съгласно
сроковете по § 9 ПЗРЗУО;
2. ясно изразено мнение и заключение
дали финансовите средства са изразходвани за
изпълнение целите по чл. 11, ал. 2 съгласно
сроковете по § 9 ПЗРЗУО;
3. ясно изразено мнение върху одитираните
финансови отчети като цяло по смисъла на
чл. 13 ЗНФО.“
16. Създава се чл. 48а:
„Чл. 48а. (1) Ежегодно до 31 март министърът на околната среда и водите назначава със
заповед комисия, която да провери докладите
по чл. 48, ал. 1 и документите по чл. 48, ал. 7.
(2) Комисията по ал. 1 приключва дейността
с доклад, който съдържа:
1. фактически констатации от проверката;
2. ясно изразено мнение и заключение за
изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно
сроковете по § 9 ПЗРЗУО и/или задълженията
за разделно събиране и оползотворяване на
отпадъци от опаковки по наредбата за всяка
от организациите по оползотворяване и за
всяко лице, изпълняващо задълженията си
индивидуално.
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3. предложение за отнемане на разрешение
на организация по оползотворяване при констатиране на законовите основания за това.“
17. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. (1) Министърът на околната среда
и водите до 15 май на текущата година въз основа на информацията от докладите по чл. 48а,
ал. 2, приложенията към тях, проверките по
чл. 48, ал. 6, ако такива са извършени, както и
информацията, получена по реда на чл. 71, 93
и 94 ЗУО, определя със заповед организациите
по оползотворяване и лицата, които заплащат
продуктова такса, когато:
1. не е доказано изпълнението на задълженията и целите по чл. 11, ал. 2 съгласно
сроковете по § 9 ПЗРЗУО и/или задълженията
за разделно събиране и оползотворяване на
отпадъци от опаковки по наредбата, или
2. членуват в организация по оползотворяване
на отпадъци от опаковки и не са декларирали
цялото количество на съответните опаковки/
опаковъчни материали, пуснати от тях на пазара, или
3. се установи несъответствие между фактическите констатации в одиторския доклад и
информацията от проверките по чл. 48, ал. 6
и/или информацията, получена по реда чл. 71,
93 и 94 ЗУО.
4. се установи невярна информация за минал
период, докато лицето е било член на организация по оползотворяване.
(2) Министърът на околната среда и водите
до 15 май на текущата година въз основа на
информацията от докладите по чл. 48а, ал. 2,
приложенията към тях, проверките по чл. 48,
ал. 6, ако такива са извършени, както и информацията, получена по реда на чл. 71, 93 и
94 ЗУО, определя със заповед лицата, които
не заплащат продуктова такса, когато не са
налице основанията по ал. 1, т. 1 – 4.
(3) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
18. В чл. 51 се създават т. 5 и 6:
„5. лицата по чл. 14, сключили договор с
организация по оползотворяване;
6. правилното начисляване и своевременното
заплащане на продуктовата такса по чл. 36 ЗУО
от лицата по чл. 11, ал. 1 ЗУО.“
19. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя
„както и органи и организации, установени със
закон“, а абревиатурата „ЕО“ се заменя с „ЕС“;
б) в т. 8г абревиатурата „ЕО“ се заменя с
„ЕС“;
в) в т. 24 абревиатурата „ЕО“ се заменя с
„ЕС“.
20. Навсякъде в наредбата думите „Закона
за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати“ се заменят със
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„Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси“, а абревиатурата
„ЗЗВВХВП“ се заменя със „ЗЗВВХВС“.
21. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 5, ал. 1, т. 1
Абревиатура и код, идентифициращи материала, от който е направена дадена опаковка
1. Код и абревиатура1) на пластмасите:
Материал на
опаковката

Абревиатура Идентификационен
код

полиетилен
терефталат

PET

1

HDPE

2

PVC

3

полиетилен ниска плътност

LDPE

4

полипропилен

PP

5

полистирен

PS

6

други пластмаси

-

7 ÷ 19

полиетилен висока плътност
поливинил
хлорид

2. Код и абревиатура1) на хартията и картона:
Материал на
опаковката

Абревиатура Идентификационен
код

вълнообразен картон

PAP

20

друг картон

PAP

21

хартия

PAP

22

хартия

PAP

23 ÷ 39

3. Код и абревиатура1) на металите:
Материал на
опаковката
стомана
алуминий
други метали

Абревиатура Идентификационен
код
FE

40

ALU

41

-

42 ÷ 49

4. Код и абревиатура1)на дървените материали:
Материал на
опаковката

Абревиатура Идентификационен
код

дърво

FOR

50

корк

FOR

51

дру ги дървесни
материали

FOR

52 ÷ 59
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5. Код и абревиатура1) на текстила:
Материал на
опаковката

Абревиатура

Идентификационен
код

памук

ТЕХ

60

юта

ТЕХ

61

друг текстил

ТЕХ

62 ÷ 69

6. Код и абревиатура1) на стъклото:
Материал на
опаковката

Абревиатура

Идентификационен
код

безцветно стъкло

GL

70

зелено стъкло

GL

71

кафяво стъкло

GL

72

друго стъкло

GL

73 ÷ 79

7. Код и абревиатура
териали:
Материал на опаковката

1)

на композитните ма-

Абревиатура 2)

Идентификационен
код

хар т и я и кар т он/
метали

80

хар т и я и кар т он/
пластмаси

81

хар т и я и кар т он/
алуминий

82

хар т и я и кар т он/
бяла
ламарина

83

хар т и я и кар т он/
пластмаси
/алуминий

84

хар т и я и кар т он/
пластмаси
/алуминий/бяла ламарина

85 ÷ 89

п лас т маса/а л у м иний

90

пластмаса/бяла ламарина

91

пластмаса/метали

92 ÷ 94

стъкло/пластмаса

95

стъкло/алуминий

96

стъкло/бяла ламарина

97

стъкло/метали
98 ÷ 99
Използват се само главни букви.
2)
За композитните опаковки се изписва буква „С“
и се поставя наклонена черта (С/ ), като след
наклонената черта се изписват абревиатурите за
съответните компоненти, разделени с наклонени
черти (например за опаковки от хартия, полиетилен и алуминий се използва абревиатурата С/
РАР/РЕ/ ALU).“
1)
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§ 3. В Наредбата за изискванията за третиране
на отпадъците от моторни превозни средства,
приета с Постановление № 311 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 и 45 от 2009 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Дейностите по събиране и транспортиране, съхраняване, разкомплектоване
(предварително третиране) на ИУМПС и по
оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС се извършват
от лица, притежаващи документ по чл. 12,
ал. 1 и/или ал. 4 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) при спазване изискванията
на приложение № 2.“
2. В чл. 10:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Операторите на центрове за разкомплектоване на ИУМПС осигуряват за своя
сметка изготвянето и въвеждането в действие
на компютърна информационна система за:
1. отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектоване на ИУМПС;
2. поддържане на информация за изходящите
и наличните количества отпадъци, получени от
разкомплектоването на ИУМПС.“;
б) създава се нова ал. 5:
„(5) Операторите на площадки за събиране и
временно съхраняване на ИУМПС осигуряват за
своя сметка изготвянето и въвеждането в действие на компютърна информационна система за:
1. отчитане и контрол на издадените от името
на оператор на център за разкомплектоване
удостоверения за разкомплектоване на ИУМПС;
2. поддържане на информация за наличните
и изходящите количества ИУМПС.“;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6;
г) създава се ал. 7:
„(7) Операторите на центрове за разкомплектоване и операторите на площадки за събиране
и временно съхраняване на ИУМПС трябва
да притежават или да имат сключен договор
за ползване на електронна автоматична везна,
калибрирана с точност за измерванията за
отчитане теглото на постъпващите ИУМПС.“
3. В чл. 15:
а) в ал. 2, т. 4 съюзът „или“ се заменя с „и“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Удостоверението по ал. 1 е условие
за прекратяване на регистрацията съгласно
чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. за
регистрацията, отчета, пускането в движение и
спирането от движение на моторните превозни
средства и на ремаркетата, теглени от тях.“;
в) алинея 8 се изменя така:
„(8) Операторът на площадка за събиране
и временно съхраняване издава удостоверение
по ал. 2 само от името на оператор на център
за разкомплектоване.“;
г) създава се ал. 9:
„(9) За едно прието на площадка за събиране и временно съхраняване или в център за
разкомплектоване ИУМПС се издава само едно
удостоверение за разкомплектоване.“
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4. В чл. 19, ал. 2:
а) в т. 3 след думата „селективно“ се добавя
„в най-кратък срок“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. операциите по отделяне и съхраняване
на отделените компоненти от ИУМПС се извършват по начин, осигуряващ пригодността
им за последващо повторно използване и
оползотворяване и особено за рециклиране.“
5. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
„(2) Количеството ИУМПС (в тонове), което
всяко лице, пускащо на пазара МПС, е задължено
да събере за постигане на целите по ал. 3, е равно
на частта от общото количество МПС (в тонове)
с прекратена регистрация за съответната календарна година съгласно чл. 18 от Наредба № I-45
от 2000 г. въз основа на издадени удостоверения
за разкомплектоване по чл. 15, съответстваща на
пазарния му дял от общо пуснатите на пазара
МПС през текущата година.“
6. Член 21а се изменя така:
„Чл. 21а. Лицата, които пускат на пазара МПС
с вградени батерии и акумулатори, отговарят и за
разделното събиране, временното съхраняване,
транспортирането, предварителното третиране,
рециклирането и/или оползотворяването на
негодните за употреба батерии и акумулатори,
образувани в резултат на разкомплектоване на
ИУМПС, както и за изпълнениието на целите
по чл. 13 от Наредбата за изискванията за
пускане на пазара на батерии и акумулатори
и за третиране и транспортиране на отпадъци
от батерии и акумулатори, приета с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2005 г.
(ДВ, бр. 58 от 2005 г.), относно негодните за
употреба автомобилни батерии и акумулатори.“
7. Създава се чл. 21б:
„Чл. 21б. Изпращането на отпадъци от МПС
от територията на страната към територията
на друга държава – членка на ЕС, и/или изнасянето им извън територията на ЕС с цел
оползотворяване, в т.ч. рециклиране, се зачитат
за изпълнение на задълженията и на целите
по оползотворяване и рециклиране само ако:
1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2006 г. относно превози на отпадъци, наричан
по-нататък „Регламент 1013/2006“, и
2. е налице доказателство, че операцията по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране, е извършена при условия, равностойни на изискванията
на ЗУО и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му, включително че съоръжението или инсталацията, в която е извършена
съответната операция, гарантира постигането
на целите по чл. 21.“
8. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Операторите на площадки за
събиране и временно съхраняване на ИУМПС
представят в ИАОС в 15-дневен срок след
края на всяко тримесечие на текущата година
информация за приетите ИУМПС по образец
съгласно приложение № 5а.
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(2) Операторите на центрове за разкомплектоване на ИУМПС представят в ИАОС в
15-дневен срок след края на всяко тримесечие
на текущата година информация за приетите
ИУМПС по образец съгласно приложение № 5б.
(3) За последното тримесечие на текущата
година информацията по ал. 1 и 2 се предоставя
в 15-дневен срок след изтичането на всеки месец.
(4) В 10-дневен срок от получаване на информацията по чл. 1, 2 и 3 изпълнителният
директор на ИАОС обобщава данните за количествата приети ИУМПС през съответния
период и осигурява достъп по подходящ начин.
(5) Достоверността на декларираните по
реда на чл. 22 и 23 данни се проверява по
реда на методиката по § 6 от преходните и
заключителните разпоредби.“
9. В чл. 26:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорът на Главна дирекция „Охранителна полиция“ предоставя на изпълнителния
директор на ИАОС информация за текущата
година за регистрираните МПС с първа регистрация по чл. 2, ал. 1, т. 1 и за ИУМПС
по чл. 2, ал. 1, т. 1 с прекратена регистрация
съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.
въз основа на издадени удостоверения за разкомплектоване по чл. 15.“;
б) в ал. 3 абревиатурата „ЕО“ се заменя с
„ЕС“;
в) алинея 8 се изменя така:
„(8) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 – 6 изпълнителният директор
на ИАОС обобщава данните за количествата
МПС и количествата ИУМПС през съответния
период и осигурява достъп до информацията
по подходящ начин.“
10. В чл. 29:
а) в ал. 1 абревиатурата „ЕО“ се заменя с
„ЕС“;
б) в ал. 2 думите „дирекция „Охранителна
и пътна полиция-“ се заличават.
11. В чл. 32 думите „дирекция „Охранителна
и пътна полиция-“ се заличават.
12. В чл. 34, ал. 1, т. 6 думите „чл. 12 и 13“
се заменят с „чл. 13“.
13. В чл. 36, ал. 1, т. 8 думите „чл. 12 и 13“
се заменят с „чл. 13“.
14. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. За изпълнение на задълженията
си за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС
организацията по оползотворяване определя
възнаграждение, което є се заплаща от лицата,
които пускат на пазара МПС, сключили договор
с организацията.“
15. В чл. 37 ал. 3 се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 1 имат право да договорят оползотворяването и/или рециклирането
на образуваните материали и компоненти от
разкомплектоване на ИУМПС извън територията на страната при спазване изискванията
на Регламент 1013/2006.“
16. В чл. 39:
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а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Организацията по оползотворяване и
лицата, които пускат на пазара МПС, които
изпълняват индивидуално задълженията си, до
31 март на текущата година представят пред
министъра на околната среда и водите доклад
за предходната година, изготвен след проведен
независим финансов одит в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов
одит (ЗНФО). Докладът се представя и при
липса на пуснати на пазара количества МПС.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на ЗНФО.“;
б) в ал. 3:
аа) в основния текст след думата „проверява“
се добавя „и“;
бб) в т. 1:
ааа) буква “б“ се изменя така:
„б) документи, удостоверяващи износа на
отпадъци от МПС през предходната календарна
година и/или изпращането им от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕС:
аа) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за
извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII на
Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
гг) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране;
дд) при износ на отпадъци за трети страни – копие на разрешение или друг документ по
националното законодателство на съответната
страна, съгласно който лицето – получател на
отпадъците, има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране,
съответстващо на нормите за опазване на
околната среда и човешкото здраве;“
ббб) в буква „ж“ думите „чл. 12 и 13“ се
заменят с „чл. 13“;
ввв) създава се буква „з“:
„з) извадка за предходната календарна година
от компютърната информационна система за
отчитане и контрол на издадените удостоверения
за разкомплектоване на МПС от операторите
на центрове за разкомплектоване и операторите на площадки за събиране на ИУМПС, с
които лицето, изпълняващо задълженията си
индивидуално, има сключен договор;“
вв) в т. 2:
ааа) буква „б“ се изменя така:
„б) документи, удостоверяващи износа на
отпадъци от МПС през предходната календарна
година и/или изпращането им от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕС:
аа) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
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рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за
извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII на
Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
гг) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране;
дд) при износ на отпадъци за трети страни – копие на разрешение или друг документ по
националното законодателство на съответната
страна, съгласно който лицето – получател на
отпадъците, има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране,
съответстващо на нормите за опазване на
околната среда и човешкото здраве;“
ббб) в буква „ж“ думите „чл. 12 и 13“ се
заменят с „чл. 13“;
ввв) създава се буква „з“:
„з) извадка за предходната календарна година
от компютърната информационна система за
отчитане и контрол на издадените удостоверения
за разкомплектоване на МПС от операторите
на центрове за разкомплектоване и операторите на площадки за събиране на ИУМПС, с
които организацията по оползотворяване има
сключен договор;“
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Докладът по ал. 1, изготвен за:
1. лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално, съдържа:
а) информация и констатации за:
аа) количествата пуснати на пазара МПС
за предходната година;
бб) разходите за предходната година за изпълнение на задълженията по чл. 21 за:
ааа) събиране и транспортиране на ИУМПС;
ббб) съхраняване на ИУМПС;
ввв) разкомплектоване на ИУМПС;
ггг) оползотворяване на материали и компоненти, получени при разкомплектоване на
ИУМПС;
ддд) рециклиране на материали и компоненти, получени при разкомплектоване на ИУМПС;
еее) обезвреждане на отпадъци, получени
от разкомплектоване на ИУМПС;
жжж) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни
материали;
ззз) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 38;
б) ясно изразено мнение и заключение дали
финансовите средства са изразходвани за изпълнение на целите по чл. 21;
в) ясно изразено мнение върху одитираните
финансови отчети като цяло по смисъла на
чл. 13 ЗНФО;
2. организацията по оползотворяване съдържа:
а) информация и заключение за:
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аа) количествата пуснати на пазара МПС
за предходната година от лицата, участващи в
организацията по оползотворяване;
бб) размера на определената такса за пред
ходната година за лицата, участващи в организацията по оползотворяване;
вв) възнагражденията по чл. 36а, постъпили
в организацията по оползотворяване през пред
ходната година от лицата, участващи в нея;
гг) средствата, постъпили в организацията
по оползотворяване през предходната година от
продажба на ИУМПС и компоненти, материали
и вещества от него;
дд) разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение
на задълженията по чл. 21, в т.ч. за:
ааа) събиране и транспортиране на ИУМПС;
ббб) съхраняване на ИУМПС;
ввв) разкомплектоване на ИУМПС;
ггг) оползотворяване на материали и компоненти, получени при разкомплектоване на
ИУМПС;
ддд) рециклиране на материали и компоненти, получени при разкомплектоване на ИУМПС;
еее) обезвреждане на отпадъци, получени
от разкомплектоване на ИУМПС;
жжж) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни
материали;
ззз) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 38;
б) ясно изразено мнение и заключение дали
финансовите средства са изразходвани за изпълнение на целите по чл. 21;
в) ясно изразено мнение върху одитираните
финансови отчети като цяло по смисъла на
чл. 13 ЗНФО.“;
г) създава се ал. 6:
„(6) Едновременно с доклада по ал. 1 се
представят:
1. от лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално – копия от документите по ал. 3,
т. 1, букви „б“, „г“, „ж“ и „з“;
2. от организацията по оползотворяване на
отпадъци от МПС – копия от документите по
ал. 3, т. 2, букви „б“, „г“, „ж“ и „з“.“
17. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. (1) Ежегодно до 31 март министърът на околната среда и водите назначава със
заповед комисия, която да провери докладите по
чл. 39, ал. 1 и документите по чл. 39, ал. 6. При
необходимост комисията съвместно с РИОСВ
извършва проверка на място на организациите
по оползотворяване, на лицата, членуващи в
организации, и/или лицата, които пускат на
пазара МПС, изпълняващи задълженията си
индивидуално, и/или на лицата, извършващи
дейности по събиране и транспортиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците, сключили договори с
организации по оползотворяване и/или с лица,
които пускат на пазара МПС, изпълняващи
задълженията си индивидуално.
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(2) Комисията по ал. 1 приключва дейността
с доклад, който съдържа:
1. фактически констатации от проверката;
2. ясно изразено мнение и заключение за
изпълнение на целите по чл. 21 съгласно сроковете по § 4 от заключителните разпоредби
за всяка от организациите по оползотворяване
и за всяко лице, изпълняващо задълженията
си индивидуално;
3. предложение за отнемане на разрешение
на организация по оползотворяване при констатиране на законовите основания за това.“
18. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Министърът на околната среда и
водите до 15 май на текущата година въз основа
на информацията, съдържаща се в доклада по
чл. 39а, ал. 2, определя със заповед:
1. лицата, които заплащат продуктова такса по чл. 36 ЗУО при недоказано изпълнение
на целите по чл. 21 или при непредставяне
на доклад по чл. 39, ал. 1 от организациите
по оползотворяване на ИУМПС и от лицата,
които пускат на пазара МПС, изпълняващи
задълженията си индивидуално, както и размера
на дължимата такса;
2. лицата, които не заплащат продуктова
такса при доказано изпълнение на целите по
чл. 21.“
19. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) точка 13 се изменя така:
„13. „Опасни вещества“ са веществата,
които отговарят на критериите на някой от
следните класове или категории на опасност,
определени в приложение I на Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси:
а) класове на опасност 2.1 – 2.4, 2.6, 2.7,
2.8 типове A и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории
1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове A – F;
б) класове на опасност 3.1 – 3.6, 3.7 вредни
ефекти върху половата функция и оплодителната
способност или върху развитието, 3.8 ефекти,
различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;
в) клас на опасност 4.1;
г) клас на опасност 5.1;“
бб) в т. 22 абревиатурата „ЕО“ се заменя
с „ЕС“;
б) създава се § 1б:
„§ 1б. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2008/112/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на
Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО
и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с оглед адаптирането им към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и
смеси (ОВ, 345/23.12.2008 г.).“
20. В преходните и заключителните разпоредби § 6 се изменя така:
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„§ 6. Министърът на околната среда и водите
дава указания по прилагането на наредбата и
утвърждава със заповед Методика за установяване на подробни правила за мониторинг на
целите, определени по отношение на повторно
използване и оползотворяване и повторно използване и рециклиране в Директива 2000/53/
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ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно излезлите от употреба моторни превозни средства.“
21. Навсякъде в наредбата думите „разкомплектуване“ и „разкомплектуването“ се
заменят съответно с „разкомплектоване“ и
„разкомплектоването“.
22. Приложение № 1 към чл. 6 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 6

Материали и компоненти, изключени от обхвата на чл. 6
Материали и компоненти

1

Обхват и дата на изтичане на сро- Да се постави етикет или да се
ка на освобождаването
идентифицира в съответствие с
изискванията на чл. 6
2
3
Олово като елемент за сплави

1. Стомана за механична обработка и поцинкована стомана с
тегловно съдържание на олово
до 0,35 %
2. a) Алуминий за механична
обработка с тегловно съдържание
на олово до 2 %
б) Алуминий с тегловно съдържание на олово до 1,5 %

Като резервни части за превозни
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2005 г.
Като резервни части за превозни
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2008 г.

в) Алуминий с тегловно съдържание на олово до 0,4 %
3. Медна сплав с тегловно съдържание на олово до 4 %
4. a) Лагерни черупки и втулки Като резервни части за превозни
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2008 г.
б) Лагерни черупки и втулки в 1 юли 2011 г. и след тази дата като
двигатели, предавателни механи- резервни части за превозни средства,
зми и компресори за климатични пуснати на пазара преди
инсталации
1 юли 2011 г.
Олово и оловни съединения в компоненти
5. Акумулатори

X

6. Виброгасители (амортисьори)

X

7. a) Вулканизиращи вещества
и стабилизатори за еластомери
в спирачни маркучи, горивни
маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/метални части
в приложения за ходовата част,
както и за опорни тампони за
двигатели
б) Вулканизиращи вещества и
стабилизатори за еластомери
в спирачни маркучи, горивни
маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/метални части
в приложения за ходовата част,
както и за опорни тампони за
двигатели, с тегловно съдържание
на олово до 0,5 %
в) Свързващи вещества за еластомери за силови предавателни
механизми, с тегловно съдържание на олово до 0,5 %

Като резервни части за превозни
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2005 г.

Като резервни части за превозни
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2006 г.

Като резервни части за превозни
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2009 г.
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1
8. a) Олово в припой за прикрепване на електрически и електронни
компоненти към печатни платки
и олово в покритието на крачетата на компонентите, различни
от елек т ролитни а л у миниеви
кон дензат ори, в извод и т е на
компонентите и в електронните
печатни платки
б) Олово в припой за приложения в електрониката, различни
от запояване върху електронни
печатни платки или върху стъкло
в) Олово в покритието на изводите на електролитни алуминиеви
кондензатори

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни
части за тези превозни средства

3
X 1

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2011 г., и резервни
части за тези превозни средства

X

Превозни средства, чийто тип е
одобрен преди 1 януари 2013 г., и
резервни части за тези превозни
средства
г) Олово, използвано при запо- Превозни средства, чийто тип е
яване върху стъкло в датчиците одобрен преди 1 януари 2015 г., и
за въздушния поток
резервни части за такива превозни
средства
д) Олово в припой за висока температура на топене (т.е. сплави
на оловна база с 85 % или повече
тегловно съдържание на олово)
е) Олово, използвано в съответстващи на изискванията системи с електрически контактни
щифтове
ж) Олово в припой за създаване
на надеждна електрическа връзка
между полупроводниковия чип и
носача в корпусите на интегрални
схеми от типа Flip-Chip
з) Олово в припой за прикрепване на охлаждащи пластини към
топлоотвеждащ радиатор при силови полупроводникови монтажи
с размер на интегралната схема
от поне 1 cm 2 , излъчваща зона
и номинална плътност от поне
1 A/mm 2 на силициевата зона на
интегралната схема
и) Олово в припой за приложения
с гледжосване в електрониката
върху стъкло, с изключение на
запояване при многопластово
гледжосване
к) Олово в припой за запояване
при многопластово гледжосване
9. Легла на клапани
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1

X1

X

1

2

X

1

2

X

1

2

X

1

2

X

1

Превозни средства, чийто тип е
одобрен преди 1 януари 2013 г., и
резервни части за тези превозни
средства 3

X

1

2

X

1

Като резервни части за типове двигатели, разработени преди
1 юли 2003 г.

10. Електротехнически компоX 4
ненти, които съдържат олово
(за компоненти, различни от
в съединение от стъклена или
пиезокерамиките в двигателите)
керамична маса, с изключение
на стъклото в електрическите
крушки и глазурата на запалителните свещи
11. Пиротехнически задействащи Превозни средства, чийто тип е одоустройства
брен преди 1 юли 2006 г., и резервни
части за тези превозни средства
Хексавалентен хром
12. a) Покрития срещу корозия Като резервни части за превозни
средства, пуснати на пазара преди
1 юли 2007 г.
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1
2
б) Покрития срещу корозия, из- Като резервни части за превозни
ползвани за сглобките с болтове средства, пуснати на пазара преди
и гайки за ходовата част
1 юли 2008 г.
13. Абсорбционни хладилници в
каравани
Живак
14. a) Газоразрядни лампи за Превозни средства, чийто тип е одофарове
брен преди 1 юли 2012 г., и резервни
части за тези превозни средства
б) Луминесцентни лампи, използ- Превозни средства, чийто тип е одовани в дисплеите на арматурните брен преди 1 юли 2012 г., и резервни
табла
части за тези превозни средства

С Т Р. 1 3
3

Кадмий
15. Акумулатори за електрически Като резервни части за превозни
превозни средства
средства, пуснати на пазара преди
31 декември 2008 г.
Разглобяване, ако във връзка с т. 10 е надвишен средният праг от 60 грама за превозно средство. За
прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са монтирани
на производствената линия от производителя.
2
Настоящото освобождаване ще бъде преразгледано през 2014 г.
3
Настоящото освобождаване ще бъде преразгледано преди 1 януари 2012 г.
4
Разглобяване, ако във връзка с т. 8, букви а) – к) е надвишен средният праг от 60 грама за превозно
средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са
монтирани на производствената линия от производителя.
Забележки:
При хомогенен материал, за олово, хексавалентен хром и живак се допуска максимална тегловна концентрация до 0,1 %, а за кадмий – 0,01 %.
Разрешава се без ограничения повторната употреба на части от превозни средства, които вече са били
на пазара към датата на изтичане на освобождаването, тъй като употребата им не е предмет на чл. 6.
Резервните части, пуснати на пазара след 1 юли 2003 г., които се използват за превозни средства, пуснати
на пазара преди 1 юли 2003 г., се освобождават от разпоредбите на чл. 6 (*).
(*) Тази клауза не важи за тежестите за балансиране на гуми, въгленовите четки за електродвигатели и
спирачните накладки.“
1

§ 4. В Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни
води чрез употребата им в земеделието, приета с Постановление № 339 на Министерския съвет
от 2004 г. (ДВ, бр. 112 от 2004 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 1, т. 1 след думата „представляват“ се добавя „или съдържат“;
б) в ал. 2, т. 1 преди думата „пасища“ се добавя думата „ливади“ и се поставя запетая.
2. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. В защитените зони по НАТУРА 2000 се допуска използването на утайки от отпадъчни
води, ако концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в
утайките не превишават фоновите концентрации за съответния район.“
3. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:
„(3) Вземането на проби се извършва от лаборатории, акредитирани за пробовземане, а при
липса на такива – по методи с висока статистическа достоверност 95 на сто.“
4. В чл. 9 aл. 1 се изменя така:
„(1) Потребителите на утайки са задължени да осигурят пробовземане и изпитване в акредитирани лаборатории на почвата от местата, където ще се оползотворяват утайките, както и да
предоставят информация за почвата, включително следната минимална информация за хидроложките характеристики: почвен тип, обемна плътност, гранулометричен състав на почвата, обща
порьозност на почвата.“
5. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицата по ал. 1 предоставят информация на Министерството на земеделието и храните
за направените изпитвания по чл. 8, ал. 1 в съответствие с честотата съгласно приложение № 6 с
цел попълване на регистъра по чл. 4, ал. 2 ЗОЗЗ.“
6. Навсякъде в наредбата думата „отпадни“ се заменя с „отпадъчни“, думата „параметри“ – с
„показатели“, а думата „продоволствието“ – с „храните“.
7. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 9, ал. 3, чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 16, ал. 3 се изменя
така:
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„Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 9, ал. 3,
чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 16, ал. 3
Пределно допустими концентрации на тежки метали в почвата
№ по
ред

рН1

1.

6 – 7,4

ПДК
mg/кg сухо вещество
кадмий

мед

никел

олово

цинк

живак

хром

арсен

2,0

140

*

100

250

1

200

25

2.
>7,4
3,0
200
110
120
300
1
200
25
Забележка.
* От рН 6-7 = 75 мг/кг; от рН 7-7,4 = 80 мг/кг.
1
Активната реакция (рН) на почвата се определя в суспензия при съотношение почва: вода 1 : 5 и време
на взаимодействие с вода – 5 часа.“

8. В приложение № 7 думите „към чл. 16,
ал. 2“ се заменят с „към чл. 16, ал. 1“, а в
таблица 1. „Оползотворяване на утайки“ се
създава т. 5:
„5. Брой места, върху които е оползотворена утайка“.
§ 5. В Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за
третиране и транспортиране на отпадъци от
батерии и акумулатори, приета с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2005 г.
(обн., ДВ, бр. 58 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 53
от 2008 г. и бр. 5 от 2009 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1.В чл. 6 се създава ал. 4:
„(4) Лицата по ал. 3 пускат на пазара
вторични (презаредими) портативни и автомобилни батерии и акумулатори с маркиран
капацитет съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) 1103/2010 на Комисията от 29 ноември
2010 г. относно установяване на правила по
отношение на етикетирането на капацитета на
преносими вторични (презаредими) батерии и
автомобилни батерии и акумулатори съгласно
Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, 313/30.11.2010 г.).“
2. В чл. 10 думите „Европейската общност
(ЕО)“ се заменят с „Европейския съюз (ЕС)“.
3. В чл. 12:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицата, които пускат на пазара автомобилни батерии и акумулатори, са длъжни
да осигурят събирането на количеството
негодни за употреба автомобилни батерии и
акумулатори, образувано през текущата година,
но не по-малко от количеството батерии и
акумулатори, пуснати от тях на пазара, като
приемат без заплащане от страна на крайните потребители всички негодни за употреба
автомобилни батерии и акумулатори на достъпно място в района, в който се образуват
отпадъците, или на мястото на продажба от
същия вид.“;
б) в ал. 5 т. 2 се изменя така:
„2. се зачитат за изпълнение на целите по
чл. 21, ал. 3 от Наредбата за изискванията за

третиране на отпадъците от моторни превозни средства, при тяхното рециклиране и/или
оползотворяване.“;
в) алинея 8 се отменя.
4. В чл. 13, ал. 2 след думата „акумулаторите“ се добавя „включително вградени в уреди
и в моторни превозни средства“ и се поставя
запетая.
5. В чл. 14, ал. 2 думите „по чл. 36, ал. 1
ЗУО“ се заменят с „по чл. 36 ЗУО“.
6. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Изпращането на негодните за употреба батерии и акумулатори от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, и/или изнасянето им
извън територията на ЕС с цел рециклиране
се зачитат за изпълнение на задълженията и
на целите по рециклиране само ако:
1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2006 г. относно превози на отпадъци, наричан
по-нататък „Регламент 1013/2006“, и
2. е налице доказателство, че операцията
по рециклиране е извършена при условия,
равностойни на изискванията на наредбата,
включително и че инсталацията/съоръжението,
в което е извършено рециклирането, гарантира
постигането на целите по чл. 13, ал. 2.“
7. В чл. 16:
а) в ал. 1 думите „събиране, транспортиране,
временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на
негодни за употреба батерии и акумулатори“ се
заменят с „оползотворяване и/или обезвреждане
на негодни за употреба батерии и акумулатори,
включително предварително третиране преди
оползотворяване и/или обезвреждане“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата, извършващи дейностите по
събиране и транспортиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и/или съхраняване,
попадащо в обхвата на операция, обозначена с
код R13 по смисъла на § 1, т. 17, буква „н“ от
допълнителните разпоредби на ЗУО, на негодни за употреба батерии и акумулатори, които
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нямат опасни свойства, трябва да притежават
регистрационен документ, издаден по реда на
глава пета, раздел II от ЗУО.“;
в) в ал. 3 думите „или регистрационен документ“ и „и II“ се заличават, а думите „издадени“
и „раздели“ се заменят съответно с „издадено“
и „раздел“.
8. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии
и акумулатори на крайните потребители, са
задължени:
1. да приемат без заплащане от страна на
крайните потребители негодни за употреба
портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори от същия вид в рамките на работното
време на обекта;
2. да поставят съдове за събиране на негодни
за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на територията на обекта,
където извършват продажбата.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се извършват
въз основа на сключен договор с организация
по оползотворяване на негодни за употреба
батерии и акумулатори или с лица, които пускат на пазара портативни и/или автомобилни
батерии и акумулатори, индивидуално изпълняващи задълженията си по наредбата, и/или
лица по чл. 16.
(3) С договорите по ал. 2 се гарантира, че
негодните за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори ще бъдат
предадени за рециклиране на лица по чл. 16.
(4) Осигуряването на съдовете за събиране
по ал. 1 и предаването на събраните количества
негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на лица по
чл. 16 е безплатно за лицата, които извършват
продажба на портативни и/или автомобилни
батерии и акумулатори на крайните потребители, и се финансира от организациите по
оползотворяване на негодни за употреба батерии
и акумулатори и от лицата, които пускат на
пазара батерии и акумулатори, индивидуално
изпълняващи задълженията си по наредбата.“
9. В чл. 39:
а) алинея 4 се отменя;
б) в ал. 5 думите „могат да изпълняват
задълженията си за постигане на съответните
цели по чл. 12 и 13 за събиране и рециклиране
на негодни за употреба автомобилни батерии
и акумулатори“ се заменят с „изпълняват
задълженията си за постигане на целите по
чл. 13 за рециклиране на негодни за употреба
автомобилни батерии и акумулатори“.
10. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. За изпълнение на задълженията
си за събиране и рециклиране на негодни за
употреба батерии и акумулатори организацията
по оползотворяване определя възнаграждение,
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което є се заплаща от лицата, които пускат
на пазара батерии и акумулатори, сключили
договор с организацията.“
11. В чл. 42, ал. 1 съюзът „или“ се заменя
с „и“.
12. В чл. 45, ал. 3 думите „по реда на чл. 30,
ал. 4 ЗУО“ се заменят с „от директора на
регионалната инспекция по околната среда и
водите, на чиято територия е седалището на
лицата, след получаване на становищата за съгласуването им от регионалните инспекции по
околната среда и водите, на чиито територии
са извършват дейностите“.
13. Създава се нова глава шеста „а“:
„ Г л а в а

ш е с т а

„ а “

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
Чл. 45а. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)
води публичния регистър по чл. 26, т. 2 ЗУО
на лицата, които пускат на пазара батерии и
акумулатори, включително вградени в уреди и
в моторни превозни средства.
(2) Регистърът се поддържа в електронен вид.
(3) Изпълнителният директор на ИАОС
публикува регистъра на интернет страницата
на ИАОС.
Чл. 45б. (1) Всяко лице, което пуска на
пазара батерии и акумулатори, включително
вградени в уреди и в моторни превозни средства, е длъжно да поиска да бъде вписано в
регистъра по чл. 45а, като заяви подлежащите
на вписване данни.
(2) За вписване в регистъра по чл. 45а
лицата, които пускат на пазара батерии и
акумулатори, включително вградени в уреди
и в моторни превозни средства, в едномесечен срок от започването на дейността по § 1,
т. 14 от допълнителните разпоредби подават
по електронен път на интернет страницата на
ИАОС следната информация:
1. наименование и единен идентификационен код;
2. търговски марки, които лицето използва
в страната (ако е приложимо);
3. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на
улица/булевард и интернет адрес;
4. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
5. вид на батериите и акумулаторите, които
пуска на пазара – портативни, автомобилни,
индустриални;
6. начин на изпълнение на задълженията – индивидуално или чрез колективна система,
включително наименованието на организацията
по оползотворяване, в която членува.
Чл. 45в. (1) Информацията по чл. 45б, ал. 1
се вписва в регистъра по чл. 45а в срок до 7
дни от предоставянето є.

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

(2) В срока по ал. 1 изпълнителният директор
на ИАОС предоставя на заявителя регистрационен номер.
Чл. 45г. (1) При промяна на някоя от дан
ните, представени с информацията по чл. 45б,
лицата, които пускат на пазара батерии и
акумулатори, включително вградени в уреди
и в моторни превозни средства, са длъжни в
едномесечен срок от настъпване на промяната
да уведомят изпълнителния директор на ИАОС
по електронен път.
(2) Промените по ал. 1 се вписват в публичния регистър в срок до 7 дни от предоставяне
на информацията.
(3) Всяка промяна в данните, вписани в
регистъра по чл. 45а, подлежи на отбелязване.
(4) Допуснати очевидни фактически грешки в съдържанието на публичния регистър се
поправят служебно или по искане на заинтересованите лица.
(5) Когато лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори, престанат да извършват дейността по § 1, т. 14 от допълнителните
разпоредби, са длъжни в едномесечен срок
да се отпишат от регистъра по чл. 45а, като
уведомят за това изпълнителния директор на
ИАОС по електронен път.
(6) Отбелязването, в т.ч. отписването се
извършват по начин, който не засяга целостта
на информацията за вписаните вече данни.
(7) В случаите по ал. 2, 4 и 6 в регистъра се
вписва основанието и датата на извършеното
действие.“
14. В чл. 46, ал. 6 думите „държава – членка
на ЕО“ се заменят с „държава – членка на ЕС“.
15. Член 47а се отменя.
16. В чл. 48:
а) в ал. 1 думите „Лицата по чл. 47а“ се
заменят с „Лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори, включително вградени
в уреди“ и се поставя запетая;
б) в ал. 4, т. 2 абревиатурата „ЕО“ се заменя
с „ЕС“;
в) в ал. 6 абревиатурата „ЕО“ се заменя с
„ЕС“;
г) в ал. 9 абревиатурата „ЕО“ се заменя с
„ЕС“;
д) в ал. 10 абревиатурата „ЕО“ се заменя
с „ЕС“.
17. В чл. 49 абревиатурата „ЕО“ се заменя
с „ЕС“.
18 Създава се чл. 49а:
„Чл. 49а. Ежегодно до 20 януари всяка организация по оползотворяване предоставя на
министъра на околната среда и водите списък
на лицата, участващи в нея, които не са заплащали уговореното є възнаграждение и които
не са є докладвали количеството батерии и
акумулатори, пуснато от тях на пазара за пред
ходната година.“
19. В чл. 50:
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а) в ал. 2 думите „по чл. 36, ал. 1 ЗУО“ се
заменят с „по чл. 36 ЗУО“;
б) в ал. 3 след думата „информация“ се
добавя „за предходната година“.
20. В чл. 51 думите „държава – членка на
ЕО“ се заменят с „държава – членка на ЕС“.
21. В чл. 55, ал. 1, т. 1 абревиатурата „ЕО“
се заменя с „ЕС“.
22. В чл. 58:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Организацията по оползотворяване на
негодни за употреба батерии и акумулатори
и лицата, които пускат на пазара батерии и
акумулатори, изпълняващи задълженията си
индивидуално, до 31 март на текущата година
представят на министъра на околната среда и
водите доклад за предходната година, изготвен след проведен независим финансов одит
в съответствие с разпоредбите на Закона за
независимия финансов одит (ЗНФО). Докладът
се представя и при липса на пуснати на пазара
количества батерии и акумулатори.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на ЗНФО.“;
б) в ал. 3:
аа) в основния текст след думата „проверява“
се добавя „и“;
бб) в т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) документи, удостоверяващи износа на
негодни за употреба батерии и акумулатори
през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към
територията на друга държава – членка на ЕС:
аа) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за
извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII на
Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване на
негодните за употреба батерии и акумулатори;
гг) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране;
дд) при износ на негодни за употреба батерии и акумулатори за трети страни – копие на
разрешение или друг документ по националното
законодателство на съответната страна, съгласно който лицето, получател на отпадъците,
има право да извършва оползотворяване на
отпадъци, в т.ч. рециклиране, съответстващо
на нормите за опазване на околната среда и
човешкото здраве.“;
вв) в т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) документи, удостоверяващи износа на
негодни за употреба батерии и акумулатори
през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към
територията на друга държава – членка на ЕС:
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аа) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за
извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII на
Регламент 1013/2006 (ЕО) за всеки конкретен
превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване на
негодните за употреба батерии и акумулатори;
гг) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране;
дд) при износ на негодни за употреба батерии и акумулатори за трети страни – копие на
разрешение или друг документ по националното
законодателство на съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците,
има право да извършва оползотворяване на
отпадъци, в т.ч. рециклиране, съответстващо
на нормите за опазване на околната среда и
човешкото здраве.“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) Докладът по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа:
1. информация и констатации за:
а) количествата пуснати на пазара портативни, автомобилни и/или индустриални
батерии и акумулатори за предходната година
от всяко лице, участващо в организацията по
оползотворяване;
б) размера на възнаграждението, заплатено
от всяко лице, участващо в организацията по
оползотворяване, за предходната година;
в) размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара от различните видове
портативни, автомобилни и/или индустриални
батерии и акумулатори за предходната година
от всяко лице, участващо в организацията по
оползотворяване, съгласно приложение № 4
към Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса за
продукти, приета с Постановление № 120 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г.
и бр. 69 и 85 от 2010 г.), след употребата на
които се образуват масово разпространени
отпадъци;
г) средствата от възнагражденията по
чл. 41a, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната година от лицата,
които пускат на пазара батерии и акумулатори,
участващи в нея;
д) приходите от продажба на негодни за
употреба батерии и акумулатори, компоненти
и материали от тях, както и други приходи,
постъпили в организацията по оползотворяване
през предходната година;
е) количествата на събраните негодни за
употреба портативни, автомобилни и/или
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индустриални батерии и акумулатори за пред
ходната година от името на организацията по
оползотворяване;
ж) количествата на предадените за рециклиране негодни за употреба портативни,
автомобилни и/или индустриални батерии и
акумулатори за предходната година от името
на организацията по оползотворяване;
з) разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение на
задълженията по чл. 11 – 13, в т.ч. за:
аа) закупуване на съдове за разделно събиране на негодни за употреба батерии и
акумулатори;
бб) закупуване на съоръжения за транспортиране и предварително третиране;
вв) транспортиране, предварително третиране и рециклиране на негодни за употреба
батерии и акумулатори;
гг) изпълнение на договорите по чл. 42;
дд) провеждане на информационни кампании
и разработване на информационни материали,
насочени към индустрията, домакинствата и
учебните заведения;
ее) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 40;
и) осигурените места за разделно събиране
по чл. 20 и 21 във връзка с изпълнението на
програмата за управление на дейностите по
отпадъците по чл. 40;
к) разпределението в целеви (резервни,
инвестиционни и образователни) фондове за
дейността или инвестирането на положителния
финансов резултат от предходната на проверявания период година;
2. ясно изразено мнение и заключение
дали финансовите средства са изразходвани за
изпълнение на целите по чл. 12 и 13 съгласно сроковете по § 2 – 4 от заключителните
разпоредби;
3. ясно изразено мнение върху одитираните
финансови отчети като цяло по смисъла на
чл. 13 ЗНФО.“;
г) алинея 7 се изменя така:
„(7) Докладът по ал. 1, изготвен за индивидуално изпълняващите задълженията си, съдържа:
1. информация и констатации за:
а) количествата пуснати на пазара портативни, автомобилни и/или индустриални батерии
и акумулатори за предходната година;
б) размера на начислената продуктова такса
за предходната година;
в) размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара от различните видове
портативни, автомобилни и/или индустриални
батерии и акумулатори за предходната година
съгласно приложение № 4 към Наредбата за
определяне на реда и размера за заплащане на
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продуктовата такса за продукти, след употребата
на които се образуват масово разпространени
отпадъци;
г) количествата на събраните негодни за
употреба портативни, автомобилни и/или
индустриални батерии и акумулатори за пред
ходната година;
д) количествата на предадените за рециклиране негодни за употреба портативни, автомобилни
и/или индустриални батерии и акумулатори за
предходната година;
е) разходите на лицата, индивидуално изпълняващи задълженията си, за предходната
година по чл. 11 – 13, в т.ч. за:
аа) закупуването на съдове за разделно
събиране на негодни за употреба батерии и
акумулатори;
бб) предварително третиране и рециклиране
на негодни за употреба батерии и акумулатори;
вв) провеждане на информационни кампании, насочени към учебните заведения, домакинствата и индустрията;
гг) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 38;
ж) дневниците за продажбите, главната
счетоводна книга и декларациите по ЗДДС за
периода на проверката, като се правят сравнения
между фактическите констатации, установени по
технологични норми и по счетоводни операции;
з) осигурените места за разделно събиране
по чл. 20 и 21 във връзка с изпълнението на
програмата за управление на дейностите по
отпадъците по чл. 38;
2. с ясно изразено мнение и заключение
дали финансовите средства са изразходвани за
изпълнение на целите по чл. 12 и 13 съгласно
сроковете по § 2 – 4 от заключителните разпоредби;
3. ясно изразено мнение върху одитираните
финансови отчети като цяло по смисъла на
чл. 13 ЗНФО.“;
д) алинея 8 се изменя така:
„(8) Едновременно с доклада по ал. 1 се
представят:
1. от лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално – копия от документите по ал. 3,
т. 1, букви „а“, „б“, „г“ и „д“;
2. от организацията по оползотворяване
на негодни за употреба батерии и акумулатори – копия от документите по ал. 3, т. 2, букви
„а“, „б“, „г“ и „д“.“
23. Създава се чл. 58а:
„Чл. 58а. (1) Ежегодно до 31 март министърът на околната среда и водите назначава със
заповед комисия, която да провери докладите по
чл. 58, ал. 1 и документите по чл. 58, ал. 8. При
необходимост комисията съвместно с РИОСВ
извършва проверка на място на организациите
по оползотворяване, на лицата, членуващи в
организации, и/или лицата, които пускат на
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пазара батерии и акумулатори, изпълняващи
задълженията си индивидуално, и/или на лицата, извършващи дейности по събиране и/
или рециклиране и сключили договори с организации по оползотворяване и/или с лица,
които пускат на пазара батерии и акумулатори,
изпълняващи задълженията си индивидуално.
(2) Комисията по ал. 1 приключва дейността
с доклад, който съдържа:
1. фактически констатации от проверката;
2. ясно изразено мнение и заключение за
изпълнение на целите по чл. 12 и 13 съгласно
сроковете по § 2 – 4 от заключителните разпоредби за всяка от организациите по оползотворяване и за всяко лице, изпълняващо
задълженията си индивидуално;
3. предложение за отнемане на разрешение
на организация по оползотворяване при констатиране на законовите основания за това.“
24. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. (1) Министърът на околната среда
и водите до 15 май на текущата година определя със заповед лицата, пускащи на пазара
батерии и акумулатори, и организациите по
оползотворяване, които заплащат продуктова
такса:
1. въз основа на информацията, съдържаща
се в доклада по чл. 58а, ал. 2, както и размера
на дължимата такса при недоказано изпълнение
на целите по чл. 12 и 13 съгласно сроковете по
§ 2 – 4 от заключителните разпоредби;
2. при непредставяне на доклад по чл. 58,
ал. 1 от организациите по оползотворяване на
негодни за употреба батерии и акумулатори и
от лицата, които пускат на пазара батерии и
акумулатори, изпълняващи задълженията си
индивидуално.
(2) Министърът на околната среда и водите
до 15 май на текущата година въз основа на
информацията, съдържаща се в докладите по
чл. 58а, ал. 2, определя със заповед лицата,
които пускат на пазара батерии и акумулатори,
и организациите по оползотворяване, които не
заплащат продуктова такса по чл. 36 ЗУО при
доказано изпълнение на целите по чл. 12 и 13
съгласно сроковете по § 2 – 4 от заключителните разпоредби.“
25. В чл. 61:
а) в т. 1 думите „по чл. 36, ал. 1 ЗУО“ се
заменят с „по чл. 36 ЗУО“;
б) създава се т. 4:
„4. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата по чл. 16, сключили договор с
организация по оползотворяване.“
26. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) в т. 14 абревиатурата „ЕО“ се заменя с
„ЕС“, а думата „Общността“ се заменя с „Европейския съюз“;
бб) в т. 20 абревиатурата „ЕО“ се заменя
с „ЕС“;
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вв) в т. 21 абревиатурата „ЕО“ се заменя
с „ЕС“;
гг) точка 25 се изменя така:
„25. „Капацитет на батерия или акумулатор“
e eлектричният заряд, който дадена батерия или
акумулатор може да отдаде при определена
съвкупност от условия.“;
б) в § 1а думите „и Директива 2008/12/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и
акумулатори по отношение на изпълнителните
правомощия, предоставени на Комисията (ОВ,
76/19.03.2008 г.)“ се заличават.
27. Навсякъде в наредбата думите „разкомплектуване“ и „разкомплектуването“ се
заменят съответно с „разкомплектоване“ и
„разкомплектоването“.
28. В забележката към приложение № 3а
абревиатурата „ЕО“ се заменя с „ЕС“.
29. В забележката към колони 5 и 6 на
таблица 2 към приложение № 8 абревиатурата
„ЕО“ се заменя с „ЕС“.
30. В приложение № 9 към чл. 58, ал. 3,
т. 1, буква „д“ и т. 2, буква „д“:
а) в наименованието на колона 2 от таблица
2 към приложение № 9 абревиатурата „ЕО“ се
заменя с „ЕС“;
б) създава се таблица 2а:
„Таблица 2а. Изпълнение на целите за автомобилни батерии и акумулатори (АБА) по чл. 12
Количество АБА,
пуснати на пазара
на Република България от лицето/
организацията

Количество на събраните негодни за
употреба АБА от лицето/организацията

тон

тон

1

2
“

в) таблица 3 се изменя така:
„Таблица 3. Изпълнение на целите за индустриални батерии и акумулатори (ИБА) по чл. 12
Общо
КолиПаколичество
зарен
чество
ИБА,
дял на
ИБА,
пуснати лицето/
пуснати на пазара
органа пазана Ренизацира на Ре- публика
ята
публика
БългаБългария от
рия
лицето/
организацията

Общо
количество
на събраните
негодни
за употреба
ИБА в
Репуб
лика
България

КолиКоличество
чество
негодни на съза упо- браните
треба
негодни
ИБА,
за упокоето
треба
лицето/ ИБА от
органи- лицето/
зацията органие задъл- зацията
жено/
задължена да
събере

тон

тон

%

тон

тон

тон

1

2

3

4

5

6

“

§ 6. В Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла
и отпадъчни нефтопродукти, приета с Поста-
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новление № 230 на Министерския съвет от
2005 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2005 г.; изм., бр. 53
от 2008 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата, извършващи дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отработени
масла или отпадъчни нефтопродукти, трябва
да притежават:
1. разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), или
2. комплексно разрешително, издадено
съгласно глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС).“
2. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Лицата, които пускат на пазара
масла, ги класифицират, опаковат и етикетират
съгласно изискванията на Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества и
смеси, Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични
вещества и смеси, приета с Постановление
№ 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 68 от 2010 г.), и Наредбата за изискванията
за етикетиране на нехранителни стоки, приета
с Постановление № 131 на Министерския съвет
от 1999 г. (ДВ, бр. 60 от 1999 г.).
(2) Лицата по ал. 1 изготвят и предоставят
безплатно на професионалния потребител информационен лист за безопасност по реда на
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси и в съответствие с
приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
18 декември 2006 г. относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали (REACH).“
3. В чл. 7 след думата „информация“ се поставя запетая и се добавя „поставена на видно
място на територията на обекта“.
4. В чл. 10, ал. 2 думите „по чл. 36, ал. 1
ЗУО“ се заменят с „по чл. 36 ЗУО“.
5. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Изпращането на отработени масла
от територията на страната към територията на
друга държава – членка на Европейския съюз
(ЕС), и/или изнасянето им извън територията
на ЕС с цел оползотворяване се зачитат за
изпълнение на задълженията и на целите по
оползотворяване само ако:
1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2006 г. относно превози на отпадъци, наричан
по-нататък „Регламент 1013/2006“, и
2. е налице доказателство, че операцията
по оползотворяване е извършена при условия,
равностойни на изискванията на Закона за
управление на отпадъците и на подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.“
6. В чл. 21 ал. 2 и 3 се изменят така:
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„(2) Местата за смяна на отработени масла, площадките за временно съхраняване и
събирателните пунктове за отработени масла
и отпадъчни нефтопродукти по чл. 20 се проектират, изграждат, преустройват, реконструират
и модернизират съгласно правилата и нормите
за пожарна безопасност.
(3) Съществуващите обекти по ал. 2 се
експлоатират при спазване на правилата и
нормите за пожарна безопасност.“
7. В чл. 37 думите „по чл. 36, ал. 1 ЗУО“ се
заменят с „по чл. 36 ЗУО“.
8. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. За изпълнение на задълженията
за оползотворяване на масла организацията
по оползотворяване определя възнаграждение,
което є се заплаща от лицата, които пускат
на пазара масла, сключили договор с организацията.“
9. В чл. 38, ал. 1 думите „или с кметове на
общини“ се заменят с „и с кметове на общини“.
10. В чл. 41, ал. 7 думите „Европейската
общност (ЕО)“ се заменят с „ЕС“.
11. В чл. 43:
а) в ал. 2 абревиатурата „ЕО“ се заменя с
„ЕС“;
б) в ал. 5 думите „и осигурява достъп до
информацията по подходящ начин“ се заличават.
12. В чл. 44, ал. 1:
а) в основния текст думите „31 ноември“ се
заменят с „31 октомври“;
б) в т. 2 и 3 абревиатурата „ЕО“ се заменя
с „ЕС“;
13. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. Ежегодно до 20 януари всяка организация по оползотворяване предоставя на
министъра на околната среда и водите списък
на лицата, участващи в нея, които не са заплащали уговореното є възнаграждение и които не
са є докладвали количеството масла, пуснато
от тях на пазара за предходната година.“
14. В чл. 45, ал. 5 абревиатурата „ЕО“ се
заменя с „ЕС“;
15. В чл. 52:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Организацията по оползотворяване на
масла и лицата, които пускат на пазара масла,
които изпълняват индивидуално задълженията
си, до 31 март на текущата година представят на
министъра на околната среда и водите доклад
за предходната година, изготвен след проведен
независим финансов одит в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов
одит (ЗНФО). Докладът се представя и при
липса на пуснати на пазара количества масла.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на ЗНФО.“;
б) в ал. 3:
аа) в основния текст след думата „проверява“
се добавя „и“;
бб) в т. 1 буква „б“ се изменя така:
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„б) документи, удостоверяващи износа на
отработени масла през предходната календарна
година и/или изпращането им от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕО:
аа) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
регенериране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за
извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII на
Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
гг) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. регенериране;
дд) при износ на отработени масла за трети страни – копие на разрешение или друг
документ по националното законодателство
на съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците, има право да
извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч.
регенериране, съответстващо на нормите за
опазване на околната среда и човешкото здраве;“
вв) в т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) документи, удостоверяващи износа на
отработени масла през предходната календарна
година и/или изпращането им от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕО:
аа) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
регенериране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за
извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII на
Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
гг) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. регенериране;
дд) при износ на отработени масла за трети страни – копие на разрешение или друг
документ по националното законодателство
на съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците, има право
да извършва оползотворяване на отпадъци, в
т.ч. регенериране, съответстващо на нормите
за опазване на околната среда и човешкото
здраве.“;
в) алинеи 4 – 6 се изменят така:
„(4) Докладът по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа:
1. информация и констатации за:
а) количествата пуснати на пазара масла за
предходната година от всяко лице, участващо
в организацията по оползотворяване;

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

б) размера на възнаграждението за предходната година, заплатено от всяко лице, участващо в организацията по оползотворяване за
предходната година;
в) размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара масла за предходната
година от всеки член на организацията по
оползотворяване съгласно приложение № 5 към
Наредбата за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктовата такса за продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г.;
г) средствата, постъпили в организацията
по оползотворяване през предходната година от лицата, които пускат на пазара масла,
участващи в нея;
д) приходите от продажба на отработени
масла, както и други приходи, постъпили в
организацията през предходната година;
е) количествата на събраните и предадените
за оползотворяване отработени масла;
ж) разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение
на задълженията по чл. 9, в т.ч. за:
аа) транспортиране и третиране на отработени масла;
бб) изпълнение на договорите по чл. 38;
вв) провеждане на информационни кампании
и разработване на информационни материали,
насочени към индустрията, домакинствата и
учебните заведения;
гг) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за дейностите по
отпадъците по чл. 29, ал. 1, т. 4;
дд) разпределението в целеви (резервни,
инвестиционни и образователни) фондове за
дейността или инвестирането на положителния
финансов резултат от предходната на проверявания период година;
2. с ясно изразено мнение и заключение
дали финансовите средства са изразходвани
за изпълнение на целта по чл. 9 съгласно сроковете по § 2 от заключителните разпоредби;
3. ясно изразено мнение върху одитираните
финансови отчети като цяло по смисъла на
чл. 13 ЗНФО.
(5) Докладът по ал. 1, изготвен за индивидуално изпълняващите задълженията си, съдържа:
1. информация и констатации за:
а) количествата пуснати на пазара масла за
предходната година;
б) размера на начислената продуктова такса
за предходната година;
в) размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара масла за предходната година съгласно приложение № 5 към
Наредбата за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктовата такса за продукти,
след употребата на който се образуват масово
разпространени отпадъци;
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г) количествата на събраните и предадените
за оползотворяване отработени масла за пред
ходната година;
д) разходите на лицата, индивидуално изпълняващи задълженията си, за предходната
година по чл. 9, в т.ч. за:
аа) транспортиране и третиране на отработени масла;
бб) провеждане на информационни кампании, насочени към учебните заведения, домакинствата и индустрията;
вв) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 29, ал. 1, т. 4;
гг) дневниците за продажбите, главната
счетоводна книга и декларациите по ЗДДС за
периода на проверката, като се правят сравнения
между фактическите констатации, установени по
технологични норми и по счетоводни операции;
2. с ясно изразено мнение и заключение
дали финансовите средства са изразходвани
за изпълнение на целта по чл. 9 съгласно сроковете по § 2 от заключителните разпоредби;
3. ясно изразено мнение върху одитираните
финансови отчети като цяло по смисъла на
чл. 13 ЗНФО.
(6) Едновременно с доклада по ал. 1 се
представят:
1. от лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално – копия от документите по ал. 3,
т. 1, букви „а“, „б“, „г“ и „д“;
2. от организация по оползотворяване на
масла – списък на членовете є, копия от документите по ал. 3, т. 2, букви „а“, „б“, „г“ и „д“.“
16. Създава се чл. 52а:
„Чл. 52а. (1) Ежегодно до 31 март министърът на околната среда и водите назначава
със заповед комисия, която да проверява
докладите по чл. 52, ал. 1 и документите по
чл. 52, ал. 6. При необходимост комисията
съвместно с РИОСВ извършва проверка на
място на организациите по оползотворяване,
на лицата, членуващи в организацията, и/или
лицата, които пускат на пазара масла, изпълняващи задълженията си индивидуално, и/или
лицата, извършващи дейности по събиране и/
или рециклиране и сключили договори с организации по оползотворяване и/или с лица,
които пускат на пазара масла, изпълняващи
задълженията си индивидуално.
(2) Комисията по ал. 1 приключва дейността
с доклад, който съдържа:
1. фактически констатации от проверката;
2. ясно изразено мнение и заключение за
изпълнение на целта по чл. 9, ал. 1 съгласно
сроковете по § 2 от заключителните разпореди
за всяка от организациите по оползотворяване
и за всяко лице, изпълняващо задълженията
си индивидуално;
3. предложение за отнемане на разрешение
на организация по оползотворяване при констатиране на законовите основания за това.“
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17. В чл. 53:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на околната среда и водите до 15 май на текущата година определя
със заповед лицата, които пускат на пазара
масла, и организациите по оползотворяване,
които заплащат продуктова такса въз основа
на информацията, съдържаща се в доклада по
чл. 52а, ал. 2, както и размера на дължимата
такса при недоказано изпълнение на целта по
чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Министърът на околната среда и водите
до 15 май на текущата година въз основа на
информацията, съдържаща се в доклада по
чл. 52а, ал. 2, определя със заповед лицата,
които пускат на пазара масла, и организациите по оползотворяване, които не заплащат
продуктова такса по чл. 36 ЗУО, при доказано
изпълнение на целта по чл. 9, ал. 1 съгласно
сроковете по § 2.“
18. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. Директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице контролира:
1. правилното начисляване и своевременното
заплащане на продуктовата такса по чл. 36 ЗУО
от лицата по чл. 11, ал. 1 ЗУО;
2. изпълнението на програмите по чл. 34;
3. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата по чл. 33, ал. 1;
4. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата по чл. 4, сключили договор с
организация по оползотворяване.“
19. В § 1 от допълнителните разпоредби, в
т. 22 и 23 абревиатурата „ЕО“ се заменя с „ЕС“.
§ 7. В Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно
оборудване и третиране и транспортиране
на отпадъци от електрическо и електронно
оборудване, приета с Постановление № 82
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2006 г.,
бр. 53 от 2008 г. и бр. 5 от 2009 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя
„предназначени за специфични военни цели“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 думите „по т. 1, 2 и 3“ се заменят
с „по т. 1 и 2“.
2. В чл. 6, ал. 5 думите „приложение № 2
към“ се заменят с „чл. 5, ал. 4 от“.
3. В чл. 7, ал. 4 думите „Европейската
общност“ се заменят с „Европейския съюз“ и
абревиатурата „ЕО“ – с „ЕС“.
4. В чл. 10:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „в т. ч. местата за предаване на ИУЕЕО
в случаите по чл. 30, ал. 3, т. 1 и 2“;
б) създава се т. 4:
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„4. в случаите по чл. 30, ал. 3, т. 3 – информация, че притежателите на такъв вид отпадъци
следва да предприемат мерки по чл. 5 ЗУО и
да ги предадат на лица, притежаващи документ по чл. 12 ЗУО за тяхното по-нататъшно
екологосъобразно третиране.“
5. Наименованието на глава трета се изменя така:
„Задължения на лицата, които пускат на
пазара електрическо и електронно оборудване“.
6. В чл. 11, ал. 4 думите „производители и
вносители“ се заменят с „лица, които пускат
на пазара“.
7. В чл. 14, ал. 2 думата „разкомплектуване“
се заменя с „разкомплектоване“.
8. В чл. 15 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
са отговорни за постигане на следните цели:
1. за ИУЕЕО по чл. 17, ал. 2, т. 1 и 10:
а) оползотворяване на не по-малко от 80 на
сто от средното тегло на всеки уред;
б) повторно използване и рециклиране
на компоненти, материали и вещества на не
по-малко от 75 на сто от средното тегло на
всеки уред;
2. за ИУЕЕО по чл. 17, ал. 2, т. 3 и 4:
а) оползотворяване на не по-малко от 75 на
сто от средното тегло на всеки уред;
б) повторно използване и рециклиране
на компоненти, материали и вещества на не
по-малко от 65 на сто от средното тегло на
всеки уред;
3. за ИУЕЕО по чл. 17, ал. 2, т. 2, 5 – 9:
а) оползотворяване на не по-малко от 70 на
сто от средното тегло на всеки уред;
б) повторно използване и рециклиране
на компоненти, материали и вещества на не
по-малко от 50 на сто от средното тегло на
всеки уред;
4. за излезли от употреба газоразрядни лампи
по чл. 17, ал. 2, т. 5а – повторно използване и
рециклиране на компоненти, материали и вещества – не по-малко от 80 на сто от теглото
на излезлите от употреба лампи.“
9. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Изпращането на ИУЕЕО, както и на
компоненти, материали и вещества от ИУЕЕО
от територията на страната към територията
на друга държава – членка на ЕС, и/или изнасянето им извън ЕС с цел оползотворяване,
повторна употреба и/или рециклиране се зачитат
за изпълнение на целите по чл. 15 само ако:
1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2006 г. относно превози на отпадъци, наричан
по-нататък „Регламент 1013/2006“;
2. е налице доказателство, че операциите
по оползотворяване, повторна употреба и/
или рециклиране са извършени при условия,
равностойни на изискванията на наредбата,
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включително и че съоръжението или инсталацията, в които е извършено оползотворяването,
повторната употреба и/или рециклирането,
гарантира постигането на целите по чл. 15.“
10. В чл. 17:
а) в ал. 2 т. 5 – 11 се изменят така:
„5. осветителни тела от категория 5 с изключение на газоразрядни лампи от т. 5а;
5а. газоразрядни лампи;
6. електрически и електронни инструменти
от категория 6 с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване;
7. електрически и електронни играчки, уреди
за забавление и спорт от категория 7;
8. медицински устройства от категория 8;
9. уреди за мониторинг и контрол от категория 9;
10. автомати от категория 10.“;
б) в ал. 3 думите „производителите и вносителите на“ се заменят с „лицата, които пускат
на пазара“;
в) в ал. 4 думите „по чл. 36, ал. 1 ЗУО“ се
заменят с „по чл. 36 ЗУО“.
11. В чл. 19, ал. 1 т. 12 се отменя.
12. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. За изпълнение на целите по чл. 11,
12 и 15 организацията по оползотворяване определя възнаграждение, което є се заплаща от
лицата, които пускат на пазара ЕЕО, сключили
договор с организацията.“
13. В чл. 20, ал. 1 думите „или с кметове на
общини“ се заменят с „и с кметове на общини“.
14. В чл. 22, ал. 1, т. 12 думите „чл. 12 и 13“
се заменят с „чл. 13“.
15. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Лицата, извършващи дейности
по оползотворяване и/или обезвреждане на
ИУЕЕО, включително предварително третиране
преди оползотворяване и/или обезвреждане,
трябва да притежават:
1. разрешение, издадено по реда на чл. 37
ЗУО, или
2. комплексно разрешително, издадено по
реда на глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда.
(2) Лицата, извършващи дейностите транспортиране на ИУЕЕО и/или съхраняване на
ИУЕЕО, попадащо в обхвата на операция,
обозначена с код R13 по смисъла на § 1, т. 17,
буква „н“ от допълнителните разпоредби на
ЗУО, което няма опасни свойства, трябва да
притежават регистрационен документ, издаден
по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.
(3) За събиране на ИУЕЕО в обектите на
лица, предлагащи ЕЕО за продажба на крайните
потребители, не се изисква разрешение, когато
обектите и съдовете за събиране се обслужват
от друго лице, притежаващо разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО.“
16. В чл. 30 ал. 1 и 2 се изменят така:
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„(1) Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители
са задължени:
1. да приемат без заплащане от страна на
крайните потребители ИУЕЕО, образувано в
бита, в същото количество, от същия вид или
изпълняващо същите функции, както закупеното от потребителя в рамките на работното
време на обекта;
2. да поставят съдове за събиране на ИУЕЕО,
образувано в бита, на територията на обекта,
където извършват продажбата.
(2) Лицата по ал. 1 извършват дейностите по
ал. 1, т. 1 и 2 въз основа на сключен договор
с организация по оползотворяване на ИУЕЕО,
с лицата, които пускат на пазара ЕЕО, индивидуално изпълняващи задълженията си по
наредбата, и/или с лица по чл. 25. С договорите
се гарантира, че събраното ИУЕЕО ще бъде
предадено за оползотворяване, повторно използване и/или рециклиране на лица по чл. 25.“
17. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. Осигуряването на съдовете за събиране на ИУЕЕО по чл. 30, ал. 1 и предаването
на събраните количества ИУЕЕО на лица по
чл. 25 е безплатно за дистрибуторите и лицата,
които извършват продажба на ЕЕО на крайните
потребители, и се финансира от организациите
по оползотворяване на ИУЕЕО и от лицата,
които пускат на пазара ЕЕО, индивидуално
изпълняващи задълженията си по наредбата.“
18. Създава се глава шеста „а“:
„ Г л а в а

ш е с т а

„ а “

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
Чл. 43а. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)
води публичния регистър по чл. 26, т. 3 ЗУО
на лицата, които пускат на пазара ЕЕО.
(2) Регистърът по ал. 1 се поддържа в електронен вид.
(3) Изпълнителният директор на ИАОС
публикува регистъра на интернет страницата
на ИАОС.
Чл. 43б. (1) Всяко лице, което пуска на пазара
ЕЕО, е длъжно да поиска да бъде вписано в
регистъра по чл. 45а, като заяви подлежащите
на вписване данни.
(2) За вписване в регистъра по чл. 43а
лицата, които пускат на пазара ЕЕО, в едномесечен срок от започване на дейността по §
1, т. 20 от допълнителните разпоредби подават
по електронен път на интернет страницата на
ИАОС следната информация:
1. наименование и единен идентификационен код;
2. търговски марки, които лицето използва
в страната (ако е приложимо);
3. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на
улица/булевард и интернет адрес;
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4. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
5. категории ЕЕО, които пуска на пазара;
6. начин на изпълнение на задълженията – индивидуално или чрез колективна система,
включително наименованието на организацията
по оползотворяване, в която членува.
(3) В случаите по ал. 2 едновременно с
информацията по ал. 1 заявителите подават и
декларация за достоверност на данните.
Чл. 43в. (1) Информацията по чл. 43б, ал. 1
се вписва в регистъра по чл. 43а в срок до 7
дни от предоставянето є.
(2) В срока по ал. 1 изпълнителният директор
на ИАОС предоставя на заявителя регистрационен номер.
Чл. 43г. (1) При промяна на някои от дан
ните, представени с информацията по чл. 43б,
лицата, които пускат на пазара ЕЕО, са длъжни
в едномесечен срок от настъпване на промяната
да уведомят изпълнителния директор на ИАОС
по електронен път.
(2) Промените по ал. 1 се вписват в публичния регистър в срок до 7 дни от предоставянето
на информацията.
(3) Всяка промяна в данните, вписани в
регистъра по чл. 43а, подлежи на отбелязване.
(4) Допуснати очевидни фактически грешки в съдържанието на публичния регистър се
поправят служебно или по искане на заинтересованите лица.
(5) Когато лицата, които пускат на пазара
ЕЕО, престанат да извършват дейността по
§ 1, т. 20 от допълнителните разпоредби, те са
длъжни в едномесечен срок да се отпишат от
регистъра по чл. 43а, като уведомят за това
изпълнителния директор на ИАОС по електронен път.
(6) Отбелязването, в т.ч. отписването, се
извършва по начин, който не засяга целостта
на информацията за вписаните вече данни.
(7) В случаите по ал. 2, 4 и 6 в регистъра се
вписва основанието и датата на извършеното
действие.“
19. В чл. 44, ал. 6 абревиатурата „ЕО“ се
заменя с „ЕС“, а думите „Регламент 1013/2006/
ЕО“ – с „Регламент 1013/2006“.
20. В чл. 46:
а) в ал. 6 абревиатурата „ЕО“ се заменя с
„ЕС“;
б) в ал. 7 – 9 думите „по ал. 1, т. 3 – 6“ се
заменят с „по ал. 1 и ал. 3 – 6“.
21. В чл. 47, ал. 1 абревиатурата „ЕО“ се
заменя с „ЕС“.
22. Създава се чл. 47а:
„Чл. 47а. Ежегодно до 20 януари всяка организация по оползотворяване предоставя на
министъра на околната среда и водите списък
на лицата, участващи в нея, които не са заплащали уговореното є възнаграждение и които
не са є докладвали количеството ЕЕО, пуснато
от тях на пазара за предходната година.“
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23. В чл. 48, ал. 1 абревиатурата „ЕОО“ се
заменя с „ЕЕО“.
24. В чл. 49 думите „за превоз на отпадъци на Европейската общност“ се заличават, а
абревиатурата „ЕО“ се заменя с „ЕС“.
25. В чл. 50, ал. 2, т. 2 думите „производителите и вносителите на“ се заменят с „лицата,
които пускат на пазара“.
26. В чл. 56:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Организацията по оползотворяване на
ИУЕЕО и лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
изпълняващи задълженията си индивидуално,
до 15 април на текущата година представят на
министъра на околната среда и водите доклад
за предходната година, изготвен след проведен
независим финансов одит в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов
одит (ЗНФО). Докладът се представя и при
липса на пуснати на пазара количества ЕЕО.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на ЗНФО.“;
б) в ал. 3:
аа) в основния текст след думата „проверява“
се добавя „и“;
бб) точка 8 се изменя така:
„8. документи, удостоверяващи износа на
ИУЕЕО и/или компоненти, материали и вещества от него през предходната календарна
година и/или изпращането им от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕС:
а) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за
извършване на съответната операция;
б) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII на
Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
в) писмено потвърждение за получаване на
отпадъците;
г) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране;
д) при износ на ИУЕЕО и/или компоненти,
материали и вещества от него за трети страни – копие на разрешение или друг документ по
националното законодателство на съответната
страна, съгласно който лицето – получател на
отпадъците, има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране,
съответстващо на нормите за опазване на
околната среда и човешкото здраве;“
вв) точка 14 се отменя;
гг) в т. 15 думите „чл. 12 и 13 съгласно
сроковете по § 2, 3 и 4“ се заменят с „чл. 13
съгласно сроковете по § 3 и 4“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Докладът по ал. 1, изготвен за индивидуално изпълняващите задълженията си, съдържа:
1. информация и констатации за:
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а) количеството пуснато на пазара ЕЕО
за предходната година по категории съгласно
приложение № 1 за употреба в бита или извън
бита;
б) размера на начислената продуктова такса
за предходната година;
в) правилното определяне на продуктовата
такса за количеството пуснато на пазара ЕЕО
за предходната година съгласно приложение
№ 6 към Наредбата за определяне на реда и
размера за заплащане на продуктова такса за
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с
Постановление № 120 на Министерския съвет
от 2008 г.;
г) разходите на лицата, индивидуално изпълняващи задълженията си за предходната
година по чл. 11, 12 и 15, в т.ч. за:
аа) закупуване на съдове, техника и съоръжения за разделно събиране на ИУЕЕО и
компоненти, материали и вещества от него;
бб) изпълнение на чл. 21, ал. 3 и на договорите с лицата по чл. 38, ал. 4;
вв) провеждане на информационни кампании, насочени към учебните заведения, домакинствата и индустрията, както и подробна
информация за тях;
гг) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 22;
дд) събиране, транспортиране, съхраняване,
предварително третиране, оползотворяване/
рециклиране и обезвреждане на ИУЕЕО и
компоненти, материали и вещества от него – поотделно;
д) дневниците за продажбите, главната
счетоводна книга и декларациите по ЗДДС за
периода на проверката, като се правят сравнения
между фактическите констатации, установени по
технологични норми и по счетоводни операции;
е) средствата, постъпили в лицата, индивидуално изпълняващи задълженията си през
предходната година, от продажба на ИУЕЕО
и компоненти, материали и вещества от него;
ж) осигурените места за разделно събиране по чл. 27 във връзка с изпълнението на
програмата за управление на дейностите по
отпадъците по чл. 22;
з) постигането на целите по чл. 11, 12 и 15;
2. ясно изразено мнение и заключение дали
финансовите средства са изразходвани за изпълнение на целите по чл. 11, 12 и 15;
3. ясно изразено мнение върху одитираните
финансови отчети като цяло по смисъла на
чл. 13 ЗНФО.“;
г) в ал. 5:
аа) в основния текст след думата „проверява“
се добавя „и“;
бб) точка 8 се изменя така:
„8. документи, удостоверяващи износа на
ИУЕЕО и/или компоненти, материали и вещества от него през предходната календарна
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година и/или изпращането им от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕС:
а) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за
извършване на съответната операция;
б) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII на
Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
в) писмено потвърждение за получаване на
отпадъците;
г) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване, в т.ч. рециклиране;
д) при износ на ИУЕЕО и/или компоненти,
материали и вещества от него за трети страни – копие на разрешение или друг документ по
националното законодателство на съответната
страна, съгласно който лицето – получател на
отпадъците, има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране,
съответстващо на нормите за опазване на
околната среда и човешкото здраве;“
вв) точки 15 и 16 се отменят;
д) алинея 6 се изменя така:
„(6) Докладът по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа:
1. информация и констатации за:
а) количеството пуснато на пазара ЕЕО по
категории, за употреба в бита или извън бита
за предходната година от всяко лице, участващо в организацията по оползотворяване, и
периода на действие на сключения договор, за
който период са изпълнени задълженията по
чл. 11, 12 и 15;
б) размера на определената продуктова такса
за предходната година за лицата, които пускат
на пазара ЕЕО, участващи в организацията по
оползотворяване по категории;
в) правилното определяне на продуктовата
такса за предходната година, като в случаите,
когато таксата е неправилно определена – разликата до правилния размер;
г) размера на възнагражденията по чл. 19а,
постъпили в организацията по оползотворяване
през предходната година от лицата, които пускат
на пазара ЕЕО, участващи в нея по категории;
д) средствата, постъпили в организацията по
оползотворяване през предходната година от
продажба на ИУЕЕО и компоненти, материали
и вещества от него;
е) разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение
на задълженията по чл. 11, 12 и 15, в т.ч. за:
аа) закупуване на съдове, техника и съоръжения за разделно събиране на ИУЕЕО и на
компоненти, материали и вещества от него;
бб) изпълнение на договорите по чл. 20 и
чл. 38, ал. 4;
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вв) провеждане на информационни кампании
и разработване на информационни материали,
насочени към индустрията, домакинствата и
учебните заведения, както и подробна информация за тях;
гг) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 19;
ж) осигурените места за разделно събиране по чл. 27 във връзка с изпълнението на
програмата за управление на дейностите по
отпадъците по чл. 19;
з) разпределението в целеви (резервни,
инвестиционни и образователни) фондове за
дейността или инвестирането на положителния
финансов резултат от предходната на проверявания период година;
и) списък с информация за всяко лице, което
пуска на пазара ЕЕО, участващо в организацията
по оползотворяване през съответната година,
както и периода на действие на сключения
договор, които не са заплащали уговореното
възнаграждение на организацията и за които не
са изпълнени задълженията по чл. 11, 12 и 15;
к) информация за дружествата, които са
извършили дейностите по събиране, предварително третиране, оползотворяване, рециклиране
и/или обезвреждане на ИУЕЕО и/или компоненти, материали и вещества от него;
л) постигането на целите по чл. 11, 12 и 15;
2. ясно изразено мнение и заключение дали
финансовите средства са изразходвани за изпълнение на целите по чл. 11, 12 и 15;
3. ясно изразено мнение върху одитираните
финансови отчети като цяло по смисъла на
чл. 13 ЗНФО.“;
е) в ал. 8:
аа) в т. 1 думите „ал. 3, т. 3, 5, 6, 8, 13 и 14“
се заменят с „ал. 3, т. 8, 13 и 15“;
бб) в т. 2 думите „ал. 5, т. 3, 5, 6, 8, 14 и 15“
се заменят с „ал. 5, т. 8 и 14“;
ж) в ал. 9 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и допълнително уточняваща
информация“;
з) в ал. 10 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“
и думите „от ЕЕО, предназначено за употреба
извън бита“ се заличават.
27. Създава се чл. 56а:
„Чл. 56а. (1) Ежегодно до 15 април министърът на околната среда и водите назначава със заповед комисия, която да провери
докладите по чл. 56, ал. 1 и документите по
чл. 56, ал. 8. При необходимост комисията
съвместно с РИОСВ извършва проверка на
място на организациите по оползотворяване,
на лицата, членуващи в организации, и/или
лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи задълженията си индивидуално, и/или
на лицата, извършващи дейности по събиране,
предварително третиране, оползотворяване и/
или рециклиране и сключили договори с ор-
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ганизации по оползотворяване и/или с лица,
които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи
задълженията си индивидуално.
(2) Комисията по ал. 1 приключва дейността
си с доклад, който съдържа:
1. фактически констатации от проверката;
2. ясно изразено мнение и заключение за
изпълнение на целите по чл. 11, 12 и 15 за
всяка от организациите по оползотворяване и
за всяко лице, изпълняващо задълженията си
индивидуално;
3. предложение за отнемане на разрешение
на организация по оползотворяване при констатиране на законовите основания за това.“
28. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. (1) Министърът на околната среда и
водите до 31 май на текущата година определя
със заповед лицата, пускащи на пазара ЕЕО,
и организациите по оползотворяване, които
заплащат продуктова такса:
1. въз основа на информацията, съдържаща се в докладите по чл. 56a, ал. 2, както и
размера на дължимата такса при недоказано
изпълнение на целите по чл. 11, 12 и 15 съгласно сроковете по § 2 – 6 от преходните и
заключителните разпоредби;
2. при непредставяне на доклад по чл. 56,
ал. 1 от организациите по оползотворяване
или от лицата, изпълняващи индивидуално
задълженията си.
(2) Министърът на околната среда и водите
до 31 май на текущата година въз основа на
информацията по ал. 1 определя със заповед
лицата, пускащи на пазара ЕЕО, и организациите по оползотворяване, които са доказали
изпълнение на съответните цели по чл. 11, 12 и
15 съгласно сроковете по § 2 – 6 от преходните
и заключителните разпоредби и не заплащат
продуктова такса.“
29. В чл. 59:
а) в т. 1 думите „по чл. 36, ал. 1 ЗУО“ се
заменят с „по чл. 36 ЗУО“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата по чл. 25, сключили договор с
организация по оползотворяване.“
30. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) в т. 3 абревиатурата „ИЕУОО“ се заменя
с „ИУЕЕО“;
бб) точка 13 се изменя така:
„13. До 31 май 2015 г. „Опасно вещество или
смес“ е всяка смес, която се счита за опасна
съгласно § 1, т. 6 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси, или
всяко вещество, което отговаря на критериите
на някой от следните класове или категории
на опасност, установени в приложение I към
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.
относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси:
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а) класове на опасност 2.1 – 2.4, 2.6 и 2.7,
2.8 типове A и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории
1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове A – F;
б) класове на опасност 3.1 – 3.6, 3.7 вредни
ефекти върху половата функция и оплодителната
способност или върху развитието, 3.8 ефекти,
различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;
в) клас на опасност 4.1;
г) клас на опасност 5.1.“;
вв) в т. 19, изречение четвърто след думата
„осигурява“ се добавя „изключително само“;
гг) в т. 22 абревиатурата „ЕО“ се заменя
с „ЕС“;
дд) създават се т. 27 и 28:
„27. От 1 юни 2015 г. „Опасно вещество
или смес“ означава всяко вещество или смес,
които отговарят на критериите на някой от
следните класове или категории на опасност,
установени в приложение I към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
класифицирането, етикетирането и опаковането
на вещества и смеси:
а) класове на опасност 2.1 – 2.4, 2.6 и 2.7,
2.8 типове A и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории
1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове A – F;
б) класове на опасност 3.1 – 3.6, 3.7 вредни
ефекти върху половата функция и оплодителната
способност или върху развитието, 3.8 ефекти,
различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;
в) клас на опасност 4.1;
г) клас на опасност 5.1.
28. „Финансово споразумение“ означава
всеки договор или споразумение за заем, лизинг, наем или продажба с отсрочено плащане
относно всяко оборудване, независимо дали
условията на този договор или споразумение
или на всеки допълнителен договор или споразумение предвиждат, че прехвърлянето на
собствеността на това оборудване ще се или
може да се състои.“;
б) създава се § 1б:
„§ 1б. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2008/112/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на
Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО
и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с оглед адаптирането им към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и
смеси (ОВ, 345/23.12.2008 г.).“
31. Навсякъде в наредбата думата „препарат“ се заменя със „смес“, а думата „препарати“ – със „смеси“, и думите „Наредбата за
осъществяване на контрол и управление на
веществата, които нарушават озоновия слой,
и на Постановление № 254 на Министерския
съвет от 1999 г. за контрол и управление на
вещества, които нарушават озоновия слой“ се
заменят с „Наредбата за установяване на мерки
по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

относно вещества, които нарушават озоновия
слой, приета с Постановление № 326 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 2 от 2011 г.).
32. Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 5, ал. 2
Случаи на употреба, за които не се прилага
забраната по чл. 5, ал. 1

1

Изключение

Обхват и дати на
прилагане

2

3

1

Живак в едноцокълни (компактни) луминесцентни лампи,
който не превишава
(на горелка):

1, а)

За целите на общото Изтича на 31 деосветление < 30 W: к е м в р и 2 011 г.;
5 mg
3,5 mg на горелка
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.
д о 31 д е к е м в р и
2012 г.; 2,5 mg на
горелка трябва да
бъдат използвани
след 31 декември
2012 г.

1, б)

За целите на общото Изтича на 31 деосветление ≥ 30 W и к е м в р и 2 011 г.;
< 50 W: 5 mg
3,5 mg на горелка
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.

1, в)

За целите на общото
осветление ≥ 50 W и
< 150 W: 5 mg

1, г)

За целите на общото
осветление ≥ 150 W:
15 mg

1, д)

За целите на общото
осветление с кръгла
или квадратна форма
на конструкцията и
диаметър на тръбата
≤ 17 mm

1, е)

За специални цели:
5 mg

2, а)

Живак в двуцокълни линейни л у минесцентни лампи за
цел и т е на общо т о
осветление, който не
превишава (за една
лампа):

2, а), 1)

Трилентов лу минофор с норма лна
п родъл ж и телност
на експлоатация и
диаметър на тръбата
< 9 mm (например
T2): 5 mg

Без ограничение
на употребата
д о 31 д е к е м в р и
2011 г.; 7 mg на
горелка могат да
бъдат използвани
след 31 декември
2011 г.

Изтича на 31 декември 2011 г.;
4 mg на лампа могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.
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1

2

3

2, а), 2)

Трилентов лу минофор с норма лна
п родъл ж и телност
на експлоатация и
диаметър на тръбата
≥ 9 mm и ≤ 17 mm
(например T5): 5 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.;
3 mg на лампа могат да бъдат използвани след
31 декември 2011 г.

2, a), 3)

Трилентов лу минофор с норма лна
п родъл ж и телност
на експлоатация и
диаметър на тръбата
> 17 mm и ≤ 28 mm
(например T8): 5 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.;
3,5 mg на лампа
могат да бъдат използвани след
31 декември 2011 г.

2, а), 4)

Трилентов лу минофор с норма лна
п родъл ж и телност
на експлоатация и
диаметър на тръбата
> 28 mm (например
T12): 5 mg

Изтича на 31 декември 2012 г.;
3,5 mg на лампа
могат да бъдат използвани след
31 декември 2012 г.

Трилентов лу минофор с норма лна
продължителност на
експлоатация
(≥ 25000 часа): 8 mg

Изтича на 31 декември 2011 г.;
5 mg на лампа могат да бъдат използвани след
31 декември 2011 г.

2, a), 5)

2, б)

Живак в други луминесцентни лампи,
който не превишава
(на лампа):

2, б), 1)

Л и ней н и ха лофос Изтича на 13 апфатни лампи с диа- рил 2012 г.
метър на тръбата >
28 mm (например T10
и T12): 10 mg

2, б), 2)

Нелинейни халофос Изтича на 13 апфатни лампи (всички рил 2016 г.
диаметри): 15 mg

2, б), 3)

Не л и ней н и ла м п и
с трилентов луминофор и диамет ър
на тръбата > 17 mm
(например T9)

Без ограничение
на употребата
д о 31 д е к е м в р и
2011 г.; 15 mg на
л а м п а мог ат д а
бъдат използвани
след 31 декември
2011 г.

Лампи за целите на
друго общо осветление и за специални
цели (например индукционни лампи)

Без ограничение
на употребата
д о 31 д е к е м в р и
2011 г.; 15 mg на
л а м п а мог ат д а
бъдат използвани
след 31 декември
2011 г.

2, б), 4)

3

Живак в луминесцен т ни лам пи със
студен катод и в луминесцентни лампи
с външни електроди
(CCFL и EEFL) за
специални цели, който не превишава (на
лампа):

ВЕСТНИК
1
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3, a)

Малка дължина
(≤ 500 mm)

Без ограничение
на употребата
д о 31 д е к е м в р и
2011 г.; 3,5 mg на
л а м п а мог ат д а
бъдат използвани
след 31 декември
2011 г.

3, б)

Средна дължина
(> 500 mm и
≤ 1500 mm)

Без ограничение
на употребата
д о 31 д е к е м в р и
2011 г.; 5 mg на
л а м п а мог ат д а
бъдат използвани
след 31 декември
2011 г.

3, в)

Голяма дължина
(> 1500 mm)

Без ограничение
на употребата
д о 31 д е к е м в р и
2011 г.; 13 mg на
л а м п а мог ат д а
бъдат използвани
след 31 декември
2011 г.

4, a)

Живак в други газо
ра зря д н и ла м п и с
ниско налягане (на
лампа)

Без ограничение
на употребата
д о 31 д е к е м в р и
2011 г.; 15 mg на
л а м п а мог ат д а
бъдат използвани
след 31 декември
2011 г.

4, б)

Ж ивак в натриеви
лампи с високо налягане (лампи с натриеви пари) за целите
на общото осветление, който не превишава (на горелка)
в лампи с подобрен
индекс на цветопредаване Ra > 60:

4, б) – I P (мощност) ≤ 155 W Без ограничение
на употребата
д о 31 д е к е м в р и
2011 г.; 30 mg на
горелка могат да
бъдат използвани
след 31 декември
2011 г.
4, б) – II 155 W < P ≤ 405 W Без ограничение
на употребата
д о 31 д е к е м в р и
2011 г.; 40 mg на
горелка могат да
бъдат използвани
след 31 декември
2011 г.
4, б) – III P > 405 W

Без ограничение
на употребата
д о 31 д е к е м в р и
2011 г.; 40 mg на
горелка могат да
бъдат използвани
след 31 декември
2011 г.
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Живак в други натриеви лампи с високо налягане (лампи
с натриеви пари) за
цел и т е на общо т о
осветление, който не
превишава (на горелка):
P ≤ 155 W

Без ограничение
на употребата
д о 31 д е к е м в р и
2011 г.; 25 mg на
ж и ч к а могат да
бъдат използвани
след 31 декември
2011 г.

4, в) – II 155 W < P ≤ 405 W Без ограничение
на употребата
д о 31 д е к е м в р и
2011 г.; 30 mg на
горелка могат да
бъдат използвани
след 31 декември
2011 г.
4, в) – III P > 405 W

Без ограничение
на употребата
д о 31 д е к е м в р и
2011 г.; 40 mg на
горелка могат да
бъдат използвани
след 31 декември
2011 г.

4, г)

Ж ивак в ж ивачни Изтича на 13 аплампи с високо на- рил 2015 г.
лягане (лампи с живачни пари) (HPMV)

4, д)

Живак в металхалогенни лампи (MH)

4, е)

Живак в други газора з ря д н и ла м п и
за специални цели,
непосочени в приложението

5, a)

Олово в с т ък ло т о
на електроннолъчеви
тръби

5, б)

Олово в с т ък ло т о
на л у м и несцен т н и
лампи, чието тегловно съд ържа ние не
превишава 0,2 %

6, a)

Олово като легиращ
елемент за инструмен та л на с т ома на
и в поц инкова на
стомана с тегловно
съдържание на олово
до 0,35 %

6, б)

Олово като легиращ
елемент за сплави на
алуминия с тегловно
съдържание на олово
до 0,4 %

ВЕСТНИК
1
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6, в)

Медна сплав с тегловно съдържание
на олово до 4 %

7, a)

Олово в припой за
висока температура
на топене (т.е. сплави
на оловото с 85 % или
повече тегловно съдържание на олово)

7, б)

Олово в припои за
сървъри, системи
от запаметяващи
устройства и масиви от запаметяващи
устройства, мрежово инфраструктурно
оборудване за комут и ра не на па кет и,
п реда ва не на си г нали и на данни и
мрежово управление
за целите на далекосъобщенията

7, в) – I

Електрически и електронни компоненти,
съдържащи олово в
ст ък лен или керамичен диелектрик,
раз л и чен о т керамичния диелектрик
на кондензатори (например пиезоелект ри чни елемен т и),
или в химични съединения, представл я ва щ и с т ък лена
или керамична матрица

3

7, в) – II Олово в керамичен
диелектрик на кондензатори за номина лно нап режение
от 125 V AC или 250
V DC или по-високо
7, в) – III Олово в керамичен
диелектрик на кондензатори за номинално напрежение,
което е по-ниско от
125 V AC или 250
V DC

Изтича на 1 януари 2013 г. и след
тази дата може да
бъде използвано
в резервни части
за ЕЕО, пуснато
на пазара преди
1 януари 2013 г.

8, a)

Кадмий и химичните му съединения в
топлинни защити с
полимерна сачма с
еднократно действие

Изтича на 1 януари 2012 г. и след
тази дата може да
бъде използвано
в резервни части
за ЕЕО, пуснато
на пазара преди
1 януари 2012 г.

8, б)

Кадмий и съединенията му в електрически контакти
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9

Шествалентен хром
като антикорозионна добавка в охлаждащата система от
въглеродна стомана
в абсорбционни хладилници до 0,75 % тегловно съдържание в
охлаждащия разтвор

9, б)

Олово в лагерни черупки и втулки за
компресори с хладилен агент за системи
за отопление, вентилация и климатични
и хладилни (HVACR)
инсталации

11, a)

Олово, използвано в
системи с контактни
изводи, съвместими
с т ех нолог и я та Cpress

Може да бъде използвано в резервни части за ЕЕО,
пуснато на пазара
преди 24 септември 2010 г.

11, б)

Олово, използвано
в системи, различни от системите с
кон так т ни изводи,
съвместими с технологията C-press

Изтича на 1 януари 2013 г. и след
тази дата може да
бъде използвано
в резервни части
за ЕЕО, пуснато
на пазара преди
1 януари 2013 г.

12

Олово като материал за покритие при
пръстенообразни
топлопроводими модули от типа c-ring

Може да бъде използвано в резервни части за ЕЕО,
пуснато на пазара
преди 24 септември 2010 г.

13, a)

Олово в прозрачни
стъкла за приложение в оптиката

13, б)

Кадмий и олово във
филтърни стъкла и в
стъкла, използвани
за е та лон н и о т разители

14

Олово в припой, състоящ се от повече
от два елемента, за
свързването на изводите и корпуса на
м ик роп роцесори с
тегловно съдържание
на олово над 80 % и
под 85 %

15

16

ВЕСТНИК

Изтича на 1 януари 2011 г. и след
тази дата може да
бъде използвано
в резервни части
за ЕЕО, пуснато
на пазара преди
1 януари 2011 г.

Олово в припой за
създаване на надеж дна елект рическ а вр ъ зк а меж д у
полупроводниковия
кристал и носещата
част в корпусите на
интегрални схеми от
типа Flip-Chip
Олово, съдържащо Изтича на 1 сепсе в прави лампи с тември 2013 г.
нажежаема спирала,
чиито тръби са със
силикатно покритие

1
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17

Оловен ха логенид,
използван като агент
на излъчване в газо
ра з ря д н и т е ла м п и
с висок интензитет
(H I D), п р ед на значени за употреба в
професионалната
репрография

18, a)

Олово като актива- Изтича на 1 януари
тор в луминесцира- 2011 г.
щия прах (максимум
1 % тегловно съдържание на олово) на
газоразря дни лампи, използвани като
специални лампи за
репрографиране чрез
диазотипия, литография, уреди за улавяне
на насекоми, уреди
за фотох имични и
лечебни п роцеси,
с ъ д ърж а щ и л у м ино ф о ри к ат о SMS
((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)

18, б)

Олово като активатор в луминесциращ и я п ра х (ма ксиму м 1 % тегловно
съдържание на олово) на газоразрядни
лампи, използвани
като лампи за солариуми, съдържащи
л у минофори като
BSP (BaSi2O5:Pb)

19

Олово с PbBiSn-Hg и Изтича на 1 юни
PbInSn-Hg в специ- 2011 г.
фи чни съединени я
като основна амалг а ма и с PbSn-Hg
като спомагателна
амалгама във висококомпактните енергоспестяващи лампи
(ESL)

20

Оловен оксид в стък- Изтича на 1 юни
ло, и зпо л зва но з а 2011 г.
свързване на предните и задните подложки на плоските
луминесцентни лампи, предназначени за
употреба в екрани
с т еч н и к рис т а л и
(LCD)

21

Олово и кадмий в печатарските мастила
за нанасяне на емайлови покрития върху
стъкла, като боросиликатно стъкло и
нат риево -ка лц иево
силикатно стъкло
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23

Олово в окон чателни покрития на
елементи със ситна
ст ъпка, различни
от съединители със
стъпка 0,65 mm или
по-малка

Може да бъде използвано в резервни части за ЕЕО,
пуснато на пазара
преди 24 септември 2010 г.

24

Олово в припой за
запояване към машинно обработените
д искови кон дензат ори за мон та ж в
проходни отвори и
многослойните керамични кондензатори
на основата на планарна матрица

25

Оловен оксид в екрани с електронни
изл ъчватели с по върх ностна проводимост (SED), ко ито се използват в
конструктивни елементи, по-специално
в с т ък лоп ри поя и
фритования пръстен

26

Оловен оксид в стък- Изтича на 1 юни
лената колба на лам- 2011 г.
пи за черна светлина
(BLB)

27

Оловни сплави като Изтича на 24 сепприпой за преобра- тември 2010 г.
зуватели, които се
използват във високоговорители с висока мощност (предназначени за работа
в течение на няколко часа при нива на
акустична мощност
от 125 dB ниво на
звуковото налягане
и повече)

29

30

Олово, съдържащо се
в кристално стъкло
съгласно приложение I (категории 1, 2,
3 и 4) от Директива
69/493/ЕИО на Съвета [1]
Сплави на кадмия
под формата на спойки за електрическа/
механична връзка на
елект рическ и провод н и ц и, разполо жени директно върху
звуковата намотка в
преобразувателите,
използвани в мощните високоговорители
с нива на звуковото
налягане от 100 dB
(A) и повече

ВЕСТНИК
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31

Олово в материалите
на спойките в плоските луминесцентни лампи без живак
(к о и т о н а п р и м е р
се използват в течнокристалните екрани, в декоративното
или промишленото
осветление)

32

Оловен оксид в стъклоприпоя, използван
за направата на прозоречни модули за
аргонови и криптонови газоразря дни
тръби за лазери

33

Олово в припой за
запояване на тънки
медни жички с диаметър 100 μm или
по-малък в силови
трансформатори

34

Олово в т ри мер по т ен ц иоме т ри на
основата на металокерамика (кермет)

35

Ж и ва к , използва н Изтича на 1 юли
като инхибитор сре- 2010 г.
щу разпрашване на
катода при постояннотокови плазмени
дисплеи със съдържание до 30 mg на
дисплей

36

Олово в покритието
н а ви с о ко в о л т о ви
диоди на основата
на маса от стъкло,
легирано с цинков
борат

37

Кадмий и кадмиев
оксид в дебелослойни пасти, използвани върху берилиев
оксид, запоен с алуминий

38

К а д м и й в п р о м е - Изтича на 1 юли
нящи цвета си све- 2014 г.
тодиоди въз основа
на съединения II-VI
(< 10 μg Cd за mm 2
све тлоиз л ъч ва ща
площ) за използване
в т върдо т ел ни осветителни или дисплейни системи

Забележка. За целите на чл. 5, ал. 1 се счита за
приемлива максимална стойност на концентрацията
от 0,1 тегловни процента в хомогенни материали на
веществата олово, живак, шествалентен хром, полибромирани бифенили (PBB) или полибромирани
дифенилетери (PBDE) и от 0,01 тегловни процента
в еднородни материали за кадмия.“

С Т Р.
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33. Приложение № 6 към чл. 35, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 35, ал. 1
Изисквания към площадките за съхраняване
и предварително третиране
I. Площадките за съхраняване на ИУЕЕО трябва
да отговарят на следните изисквания:
1. Площадките, на които се разполага ИУЕЕО,
да са с непропускливи покрития и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, и
където е целесъобразно, с утаители и съоръжения
за обезмасляване.
2. Площадките, на които се разполага ИУЕЕО,
да са снабдени с навес или временното съхраняване
на ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери.
3. Да са оборудвани с везни за измерване на
теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО.
II. Площадките за предварително третиране
на ИУЕЕО трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Площадките, на които се извършва предварителното третиране, да са закрити, с непропускливи
покрития и да са оборудвани със съоръжения за
събиране на разливи, и където е целесъобразно, с
утаители и съоръжения за обезмасляване.
2. Площадките, на които се разполага ИУЕЕО,
както и на опасните компоненти, материали
и вещества от предварителното третиране на
ИУЕЕО да са снабдени с навес или временното
им съхраняване да се извършва в затворени
контейнери.
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3. Да са оборудвани със:
а) везни за измерване на теглото на приеманото
и предаваното ИУЕЕО, както и на компонентите,
материалите и веществата от предварителното
третиране на ИУЕЕО;
б) затворени съдове за съхраняване на батерии и акумулатори; кондензатори, съдържащи
полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани
терфенили (ПХТ) и други опасни отпадъци, както
и контейнери за радиоактивни отпадъци;
в) пречиствателни съоръжения за отпадъчни
води, отговарящи на нормативните изисквания;
г) съоръжения за източване на течности от
ИУЕЕО.“

34. В раздел I от приложение № 7 към
чл. 37, ал. 1:
а) в т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване изискванията на Наредбата
за установяване на мерки по прилагане на
Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, приета с
Постановление № 326 на Министерския съвет
от 2010 г.“;
б) точка 13 се изменя така:
„13. Компоненти, съдържащи огнеупорни
керамични влакна, както са описани в част
3 от приложение VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси;“.
35. Таблица 3 от приложение № 13 към
чл. 56, ал. 3, т. 13 и ал. 5, т. 14 се изменя така:
„Таблица 3

Група
Събрано
Предадено Предва- Рециклирани
съгласно
ИУЕЕО
за повтор- рително
и повторно
чл. 17,
от лицето/
но използ- третирано използвани
ал. 2
организацията ване като ИУЕЕО
материали,
цял уред от събра- компоненти
ното
и вещества,
получени от
предварително
третиране на
ИУЕЕО*

1
1
2
3
4
5
5а – газо
разрядни
лампи

кг
2

кг
3

кг
4

кг
5

%
6

Оползотворени
материали, компоненти и вещества, получени
от предварително третиране
на ИУЕЕО (с
изключение на
рециклираните и
повторно използваните)*
кг
%
7
8

Общо оползотворени материали,
компоненти и вещества, получени
от предварително третиране на
ИУЕЕО*

кг
9

%
10

6
7
8
9
10
* Степента на рециклиране и повторно използване, както и степента на оползотворяване на материали, компоненти и вещества, получени от предварително третиране на ИУЕЕО (с изключение на газоразрядни лампи),
се изчислява на средното тегло на всеки уред от съответната категория в съответствие с чл. 15.“
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§ 8. В Наредбата за изискванията за реда и
начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането
и почистването му, както и за третирането и
транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, приета с Постановление
№ 50 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2006 г.; доп., бр. 53 от 2008 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Лицата, извършващи дейностите по
обезвреждане на ПХБ и на отпадъци, съдържащи ПХБ, трябва да притежават:
1. разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), или
2. комплексно разрешително, издадено
съгласно глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС).“
2. В чл. 3 т. 2 се отменя.
3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Превозът на отпадъци в рамките на
Европейския съюз със или без транзит през
трети страни, вносът в Общността от трети
страни, износът от Общността към трети страни,
както и транзитът през Европейския съюз от
и към трети страни на отпадъци се извършват
при условията и по реда на Регламент (ЕО)
1013/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на
отпадъци.“
4. В чл. 11 ал. 7 се изменя така:
„(7) Притежатели на оборудване, съдържащо ПХБ с обем под 5 кубически дециметри
и концентрация на ПХБ в работната течност
между 0,005 и 0,05 масови %, ги почистват или
ги обезвреждат след изтичане на експлоатационния им срок.“
5. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата притежаващи ПХБ, лицата, при
чиято дейност се образува отпадък, съдържащ
ПХБ, лицата, извършващи дейностите по чл. 2,
и лицата, извършващи почистване на оборудване, съдържащо ПХБ, са длъжни да вземат
всички необходими мерки за осигуряване на
пожарна безопасност.“
6. В чл. 20 след думата „Когато“ се добавя
„е разумно с оглед на практиката“ и се поставя
запетая.
7. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) в т. 3 запетаята и думите „обозначена
със съответния код“ се заменят с „D8, D9,
D10, D12 (единствено на безопасно, дълбоко
и подземно съхраняване в сухи скалисти формации и само за оборудване, което съдържа
ПХБ и използвани ПХБ, които не могат да
бъдат почистени) и D15“;
б) в т. 9 след думите „се намират:“ се добавя
„ПХБ“ и се поставя запетая, а думите „отпадъци, съдържащи“ се заменят с „използвани“;
в) създава се т. 12:
„12. „Използвани ПХБ“ означава ПХБ, които
са се превърнали в отпадъци.“
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8. В раздел V от приложение № 1 думите
„на разрешение за износ“ се заменят с „номер
на нотификацията по Регламент 1013/2006“.
§ 9. В Наредбата за определяне на реда и
размера за заплащане на продуктова такса за
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета
с Постановление № 120 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г. и бр. 69 и
85 от 2010 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 1 думите „Европейската общност“
се заменят с „Европейския съюз“;
б) в ал. 5:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. нови, регенерирани и гуми втора употреба (външни, вътрешни и плътни) от видовете,
използвани за: пътнически, товаро-пътнически
и състезателни автомобили; автобуси; камиони;
мотоциклети; велосипеди; превозни средства
и съоръжения за гражданското строителство,
индустрията и авиацията; селскостопански и
горскостопански превозни средства и съоръжения; товарачни машини и други, съгласно
приложение № 1;“
бб) точка 3 се изменя така:
„3. опаковани стоки и/или опаковъчен
материал, когато се използва за опаковане на
стоки на мястото на продажба съгласно приложение № 3 и полимерни торбички, съгласно
приложение № 3а;“
вв) в т. 4 думите „и в моторни превозни
средства“ се заличават.
2. Създават се чл. 1а и 1б:
„Чл. 1а. (1) Лицата, които пускат на пазара на
територията на Република България полимерни
торбички – производителите, вносителите и
лицата, които въвеждат полимерни торбички
от друга държава – членка на ЕС, като част
от своята търговска дейност заплащат продук
това такса за полимерни торбички по реда и
в размера, определени с наредбата.
(2) Таксата по ал. 1 се заплаща за всички
видове размери торбички, произведени от
полимери, чиято дебелина е под 15 микрона
(µm), съгласно приложение № 3а.
(3) Таксата по ал. 1 не се заплаща за полимерни торбички без дръжки (пликове), служещи
за първична опаковка, които се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажбата
заедно със стоката.
Чл. 1б. Минимален и задължителен компонент от цената, на която търговците на дребно
предлагат на крайния потребител полимерна
торбичка, е таксата по приложение № 3а.“
3. В чл. 2 се създават ал. 10 и 11:
„(10) Лицата, които пускат на пазара на
Република България полимерни торбички,
заплащат такса по сметката на ПУДООС към
Министерството на околната среда и водите до
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15-о число на текущия месец за количествата
пуснати на пазара полимерни торбички през
предходния месец.
(11) Лицата, които пускат на пазара на
Република България полимерни торбички, са
задължени при поискване от страна на дистрибуторите им да удостоверят с декларация
по образец съгласно приложение № 7а заплащането в ПУДООС на продуктовата такса за
всяка отделна сделка и копие на платежния
документ.“
4. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. Таксата по чл. 1а се заплаща в съответствие с определеното в месечната справкадекларация по приложениe № 13а.“
5. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Лицата, определени със заповед
на министъра на околната среда и водите
по реда на наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО,
изпълняващи задълженията си индивидуално, лицата, които са членове на колективни
системи, представлявани от организация по
оползотворяване, и не са изпълнили задълженията си към нея или към организациите
по оползотворяване, заплащат по сметката на
ПУДООС за предходната година продуктова
такса за съответните продукти в едномесечен
срок от издаването на заповедта.
(2) При неизпълнение на целта по оползотворяване на отработени масла се заплаща
пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара масла през
предходната година.
(3) При неизпълнение на целта по оползотворяване на излези от употреба гуми се
заплаща пълният размер на продуктовата такса
за цялото количество пуснати на пазара гуми
през предходната година.
(4) При неизпълнение на която и да е от
целите по оползотворяване и рециклиране на
отпадъци от опаковки се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество
пуснати на пазара опаковки през предходната
година независимо от вида на материала.
(5) При неизпълнение на целта по събиране на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО) се заплаща
пълният размер на продуктовата такса за цялото количество електрическо и електронно
оборудване, пуснато на пазара през предходната година.
(6) Продуктова такса се заплаща само
за неизпълнената цел по оползотворяване
или повторно използване и рециклиране на
ИУЕЕО в пълен размер за цялото количество
електрическо и електронно оборудване от
съответната категория по приложение № 1
към Наредбата за изискванията за пускане
на пазара на електрическо и електронно
оборудване и третиране и транспортиране
на отпадъци от електрическо и електронно

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

оборудване, пуснато на пазара през предходната година, приета с Постановление № 82
на Министерския съвет от 2006 г.
(7) При неизпълнение на която и да е от
целите по повторно използване и оползотворяване или повторно използване и рециклиране
на ИУМПС се заплаща пълният размер на
продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара МПС през предходната година.
(8) Продуктова такса се заплаща само за
неизпълнената цел по събиране на негодни
за употреба батерии и акумулатори в пълен
размер за цялото количество за съответния
вид батерии и акумулатори по смисъла на § 1,
т. 1, 7 и 12 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране
и транспортиране на отпадъци от батерии и
акумулатори, пуснато на пазара през предходната година, приета с Постановление № 144
на Министерския съвет от 2005 г.
(9) Продуктова такса се заплаща само за
неизпълнената цел по рециклиране по чл. 13,
ал. 2 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и
за третиране и транспортиране на отпадъци
от батерии и акумулатори в пълен размер за
цялото количество батерии и акумулатори от
съответния вид по химичен състав, пуснато на
пазара през предходната година.
(10) При непредставяне на доклад от регистриран одитор съответните цели по ЗУО
и наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО се считат
за неизпълнени, а размерът на дължимата
продуктова такса се определя въз основа на
планираните количества продукти за пускане
на пазара през съответната година съгласно
програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО.“
6. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10a. (1) За заплащане на таксата по
чл. 1а лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни
торбички, съставят месечна справка-декларация
по образец съгласно приложение № 13а за
пуснатите на пазара полимерни торбички и за
размера на определената такса.
(2) Месечната справка-декларация се съставя от лицата, които пускат на пазара на
територията на Република България полимерни
торбички, до 15-о число на текущия месец и
съдържа данни, съответстващи на пуснатите
на пазара полимерни торбички през предходния месец.
(3) Размерът на таксата в месечната справкадекларация по ал. 1 се определя въз основа на
броя пуснати на пазара полимерни торбички и
единичния размер на такса за полимерни торбички по приложение № 3а към чл. 1а, ал. 2.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1 се
съхранява от лицата, които пускат на пазара на
територията на Република България полимерни
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торбички, за срок 5 години от изготвянето є и
се представя при поискване от компетентните
органи.
(5) Когато през предходния месец не са
пускани на пазара полимерни торбички, се
съставя нулева месечна справка-декларация.“
7. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда
поддържа база данни за средствата, постъпили
от такси за полимерни торбички по задължени
лица за всеки месец.“
8. В чл. 22 след думите „чл. 10, ал. 1 и 3“
се добавя „чл. 10а, ал. 2“ и се поставя запетая.
9. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създава т. 4:
„4. „Полимерна торбичка“ е торбичка с
дръжки, произведена от полимерни материали,
получени от невъзобновяеми енергийни източници, използвана от потребителите за държане,
опаковане и пренасяне на стоки.“
10. В § 4 от заключителните разпоредби
думите „до 31 декември 2013 г.“ се заменят с
„до 13 август 2013 г.“.
11. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„ЕО“ се заменя с „ЕС“.
12. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 5, т. 2
в наименованието на колона 5 на таблицата
накрая се добавя „и за всяка следваща година“.
13. В приложение № 3 към чл. 1, ал. 5, т. 3
в наименованието на колона 6 на таблицата
накрая се добавя „и за всяка следваща година“.
14. Създава се приложение № 3а към чл. 1,
ал. 5, т. 3 и чл. 1а, ал. 2:
„Приложение № 3а
към чл. 1, ал. 5, т. 3 и чл. 1а, ал. 2
Размер на продуктовата такса за полимерни торбички
Кодове*

полимерни
торбички

от 01
до 19

за
2011 г.

за
2012 г.

за
2013 г.

за
2014 г.

(лв./бр.)

(лв./бр.)

(лв./бр.)

(лв./бр.)

0,15

0,35

0,45

0,55

Кодовете са съгласно приложение № 2 към
Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки.“
15. В приложение № 4 към чл. 1, ал. 5, т. 4
наименованието на колона 7 от таблицата се
изменя така: „2011 г. и всяка следваща година“.
16. В приложение № 5 към чл. 1, ал. 5, т. 5
наименованието на колона 5 от таблицата се
изменя така: „2011 г. и всяка следваща година“.
17. В приложение № 6 към чл. 1, ал. 5, т. 6:
а) наименованието на колона 7 от таблицата се изменя така: „2011 г. и всяка следваща
година“;
б) Забележка 2 под таблицата се заличава.
18. Създава се приложение № 7а към чл. 2,
ал. 11:
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„Приложение № 7а
към чл. 2, ал. 11
Декларация за удостоверяване плащането
на такса за полимерни торбички
№ ...... от ...... г.
Лице, което пуска на пазара полимерни торбички
................................................................................. ,
(наименование, ЕИК)
представлявано от ..................................................
(име и фамилия, длъжност)
седалище на ф.л./ю.л. ...........................................
(адрес по съдебната регистрация, телефон и факс)
..................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
таксата за полимерни торбички, продадени на ..
..................................................................................
..................................................................................
(наименование на физическото/юридическото лице)
по наш първичен счетоводен документ № .…/дата ..,
е заплатена по сметка № ................... на ПУДООС
на дата .....................................................................
Декларирам, че ми е известна отговорността, която
нося за попълване на неверни данни по чл. 313
от Наказателния кодекс.
..........................
............................
(място и дата
(подпис и печат
на деклариране)
на лицето, което
пуска на пазара
продуктите)“

19. Приложение № 9 към чл. 6, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 9
към чл. 6, т. 1
ВЪТРЕШНОФИРМЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за периода от ............. до ............./............година
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА
Пълно наименование
№ от НДР (данъчен номер)
ЕИК по БУЛСТАТ
№ Митнически
по тарифен норед мер (попълва
се информация от
електронните
дневници за
Интрастат
трансакциите
и митническите декларации за
предходния
месец)

1

2

Код
по
ПРОДПРОМ

3

Вид
на гумите 1

4

5

Нетно тегло
на внесени,
въведени и
произведени
гуми

1 – до
20
к г/2 – над 20
кг
6

1 – колона 4 се попълва, както следва за:
1 – пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили;
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Забележки:

2 – автобуси и/или камиони;
3 – мотоциклети;
4 – велосипеди;
5 – превозни средства и съоръжения за
гражданското строителство, индустрията и
авиацията;
6 – превозни средства и съоръжения за
гражданското строителство, индустрията и
авиацията;
7 – селскостопански и горскостопански
превозни средства и съоръжения;
8 – товаръчни машини;
9 – други външни гуми;
1 – колона 5 се попълва, както следва:
1 – нови; 2 – регенериране;
3 – втора употреба
2 – колона 6 се попълва съгласно приложение № 1 от Наредбата за определяне на реда и
размера за заплащане на продуктова такса за
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с
Постановление № 120 на Министерския съвет
от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.).

1. Лицата, които внасят гуми, в колона 4 попълват данни по съответните митнически кодове
от митническите декларации/единните административни документи за внос.
2. Лицата, които въвеждат гуми от страни – членки на ЕС, в колона 4 попълват данните,
в т. ч. Интрастат пристиганията от електронните
дневници за Интрастат трансакциите, съгласно
Интрастат декларацията, описана в колона 1, за
съответния месец.
3. Производителите на гуми попълват информацията в колона 5 по първичните счетоводни
документи за извършените продажби на произведените от тях гуми.

Декларирам, че ми е известна отговорността,
която нося за попълване на неверни данни по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:

Утвърдил:
Лице, представляващо търговеца по
закон или упълномощаване
(име, подпис и печат)“
20. Приложение № 10 към чл. 6, т. 2 се
изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 6, т. 2

Месечна справка-декларация за пуснатите на пазара гуми и размера на продуктовата такса
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА
Пълно наименование
№ от НДР (данъчен номер)
ЕИК по БУЛСТАТ

№
по
ред

№/дата на
Вид
Митнически
Код по
първичния
на гу- тарифен но- ПРОДПРОМ
счетоводен
мите 1 мер (попълва
документ, в
се инфорт.ч. Интрастат
мация от
декларации и
електронните
митнически
дневници за
декларации/
Интрастат
единен адмидневници за
нистративен
пристиганидокумент и др.
ята и митническите
декларации
за внос за
предходния
месец)

1

2

1
1
2
3
4
5

–
–
–
–
–
–

3

4

5

6

Нетно тегло
на внесени,
въведени и
произведени
гуми

1 – до 20 кг/
2 – над 20 кг
7

Единичен
Размер на
размер на
определе
продуктова- ната продута такса за
ктова такса
гуми 2
(кол.9=кол.7 х
кол.8)

(лв./кг)

(лв.)

8

9

колона 4 се попълва, както следва за:
пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили;
автобуси и/или камиони;
мотоциклети;
велосипеди;
превозни средства и съоръжения за гражданското строителство, индустрията и авиацията;
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6 – превозни средства и съоръжения за
гражданското строителство, индустрията и
авиацията;
7 – селскостопански и горскостопански
превозни средства и съоръжения;
8 – товаръчни машини;
9 – други външни гуми;
1 – колона 5 се попълва, както следва:
1 – нови; 2 – регенериране;
3 – втора употреба
2 – колона 6 се попълва съгласно приложение
№ 1 към Наредбата за определяне на реда и
размера за заплащане на продуктова такса за
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с
Постановление № 120 на Министерския съвет
от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.)
Забележки:
1. Лицата, които внасят гуми, в колона 4 попълват данни по съответните митнически кодове
от митническите декларации/единните административни документи за внос.
2. Лицата, които въвеждат гуми от страни – членки на ЕС, в колона 4 попълват данните,
в т. ч. Интрастат пристиганията от електронните
дневници за Интрастат трансакциите, съгласно
Интрастат декларацията, описана в колона 1, за
съответния месец.
3. Производителите на гуми попълват информацията в колона 5 по първичните счетоводни
документи за извършените продажби на произведените от тях гуми.

Декларирам, че ми е известна отговорността,
която нося за попълване на неверни данни по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:

Утвърдил:
Лице, представляващо търговеца по
закон или упълномощаване
(име, подпис и печат)“
21. Създава се приложение №13а към
чл. 10а, ал. 1:
„Приложение № 13а
към чл. 10а, ал. 1
Месечна справка-декларация за пуснатите
на пазара полимерни торбички
№ .............../дата..............
Данни за отчетния период от ............. до
................ г.
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Пълно наименование .....................................................
............
ИН по ЗДДС ..........................
ЕИК……………..........................
Лице за контакти: ..................................................................
Телефон: .................... Факс: ................. Е-mail: .....................

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Количество на пуснатите на пазара полимерни торбички
вид

внесени
или придобити
от страни от ЕС
(брой)

произведени
(брой)

а

б

общо
единиза
чен размесеца мер на
(брой) таксата*
(в лв.)
а+б

в

дължима
сума
(в лв.)

(а+б)
х в

полимерни
торбички

* Единичният размер на таксата е съгласно
приложение № 3а към чл. 1а, ал. 2.
Декларирам, че ми е известна отговорността,
която нося за попълване на неверни данни по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:

Изготвил:
Лице, представляващо търговеца по
закон или упълномощаване
(име, подпис и печат)“
§ 10. В Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета с
Постановление № 183 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 69 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Наредбата се прилага за всички видове
гуми (външни, вътрешни и плътни), пуснати на
пазара, в т. ч. от пътнически, товаро-пътнически
и състезателни автомобили, автобуси, камиони,
мотоциклети, велосипеди, превозни средства
и съоръжения за гражданското строителство,
индустрията и авиацията; селскостопански и
горскостопански превозни средства и съоръжения, товарачни машини и други.“
2. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изпращането на излезлите от употреба
гуми от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, и/
или изнасянето им извън територията на ЕС
с цел оползотворяване, в т.ч. рециклиране, се
зачитат за изпълнение на задълженията и на
целите по оползотворяване само ако:
1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
относно превози на отпадъци, наричан по-нататък „Регламент 1013/2006“, и
2. е налице доказателство, че оползотворяването и/или рециклирането са извършени
при условия, равностойни на изискванията на
ЗУО и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му.“
3. В чл. 10 се създават ал. 4 и 5:
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„(4) Лицата, извършващи продажба и смяна
на гуми, сключват договор с организация по
оползотворяване на ИУГ, с лица, които пускат
на пазара гуми, и изпълняват задълженията си
индивидуално и/или с лица по чл. 15, ал. 1.
(5) С договорите по ал. 4 се гарантира предаването на ИУГ на лица по чл. 15, ал. 1 за
оползотворяване.“
4. В чл. 21 се създава ал. 3:
„(3) За извършване на дейностите по ал. 1,
т. 2 кметът на общината сключва договори с
лицата по чл. 15.“
5. В чл. 23 ал. 4 се отменя.
6. В чл. 24:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Окончателните договори трябва да съответстват на предварителните договори по ал. 1.“
7. В чл. 26:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Към програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4
ЗУО организацията по оползотворяване прилага
сключени предварителни договори по чл. 10,
ал. 4 и по чл. 28, както и предварителни договори с лица, които пускат на пазара гуми.“;
б) алинея 5 се отменя;
в) създават се ал. 7 и 8:
„(7) В едномесечен срок от получаване на
разрешението по чл. 62, ал. 1 ЗУО организацията по оползотворяване на излезли от употреба гуми представя на компетентния орган
сключените окончателни договори по ал. 2.
(8) Окончателните договори трябва да съответстват на предварителните договори по ал. 2.“
8. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. За изпълнение на задълженията си
за събиране и оползотворяване на излезли от
употреба гуми организацията по оползотворяване определя вноска, която є се заплаща от
лицата, които пускат на пазара гуми, сключили
договор с организацията.“
9. В чл. 34:
а) в ал. 7 думите „ал. 1 – 5“ се заменят с
„ал. 1 – 6“;
б) в ал. 9 думите „ал. 3, 4 и 5“ се заменят
с „ал. 3 – 6“;
в) в ал. 10 думите „ал. 1 – 5“ се заменят с
„ал. 1 – 6“.
10. В чл. 35 думите „оползотворяваща
организация“ се заменят с „организация по
оползотворяване“.
11. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. Ежегодно до 20 януари всяка организация по оползотворяване предоставя на
министъра на околната среда и водите списък
на лицата, участващи в нея, които не са заплащали уговорената є вноска и които не са
є докладвали количеството гуми, пуснато от
тях на пазара за предходната година.“
12. В чл. 37 ал. 2 се изменя така:
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„(2) Ежегодно до 31 март изпълнителният
директор на ПУДООС представя на изпълнителния директор на ИАОС информация за
предходната година за събраните средства от
продуктови такси по чл. 36 ЗУО за пускане
на пазара на Република България на гуми и
за предприетите мерки за организиране на
събирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУГ.“
13. В чл. 39:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Организацията по оползотворяване на
ИУГ и лицата, които пускат на пазара гуми,
изпълняващи индивидуално задълженията си, до
15 април на текущата година представят пред
министъра на околната среда и водите доклад
за предходната година, изготвен след проведен
независим финансов одит в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов
одит (ЗНФО). Докладът се представя и при
липса на пуснати на пазара количества гуми.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на ЗНФО.“;
б) в ал. 3:
аа) в основния текст след думата „проверява“
се добавя „и“;
бб) точка 4 се изменя така:
„4. документи, удостоверяващи износа на
излезли от употреба гуми през предходната
календарна година и/или изпращането им от
територията на страната към територията на
друга държава – членка на ЕС:
а) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване с лице,
което притежава разрешение по националното
си законодателство за извършване на съответната операция;
б) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII на
Регламент 1013/2006 (ЕО) за всеки конкретен
превоз;
в) писмено потвърждение за получаване на
излезлите от употреба гуми;
г) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване;
д) при износ на излезли от употреба гуми за
трети страни – копие на разрешение или друг
документ по националното законодателство на
съответната страна, съгласно който лицето, получател на отпадъците, има право да извършва
оползотворяване на отпадъци, съответстващо
на нормите за опазване на околната среда и
човешкото здраве.“;
вв) точка 6 се изменя така:
„6. размера на средствата, изразходвани за
изпълнение на дейностите по чл. 22, ал. 2;“
в) в ал. 4:
аа) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. размера на начислената продуктова такса
за предходната година;
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3. размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара гуми за предходната година съгласно приложение № 1 към
Наредбата за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктовата такса за продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци;“
бб) точка 12 се отменя;
г) в ал. 5:
аа) в основния текст след думата „проверява“
се добавя „и“;
бб) точка 4 се изменя така:
„4. документи, удостоверяващи износа на
излезли от употреба гуми през предходната
календарна година и/или изпращането им от
територията на страната към територията на
друга държава – членка на ЕС:
а) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване с лице,
което притежава разрешение по националното
си законодателство за извършване на съответната операция;
б) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII на
Регламент 1013/2006 (ЕО) за всеки конкретен
превоз;
в) писмено потвърждение за получаване на
излезлите от употреба гуми;
г) сертификат от съответното съоръжение,
че е завършена окончателната операция по
оползотворяване;
д) при износ на излезли от употреба гуми за
трети страни – копие на разрешение или друг
документ по националното законодателство на
съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците, има право да извършва
оползотворяване на отпадъци, съответстващо
на нормите за опазване на околната среда и
човешкото здраве.“;
вв) в т. 9 думите „буква „б“ се заменят с
„буква „а“;
д) в ал. 6:
аа) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. размера на вноската, заплатена от всеки
член на организацията по оползотворяване;
3. размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара гуми за предходната
година от всеки член на организацията по
оползотворяване съгласно приложение № 1 към
Наредбата за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктовата такса за продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г.;“
бб) точка 12 се отменя;
е) алинея 7 се изменя така:
„(7) В доклада по ал. 1 се съдържа ясно
изразено мнение и заключение дали финансовите средства са изразходвани за изпълнение
на целта по чл. 8, ал. 1, както и ясно изразено
мнение върху одитираните финансови отчети
като цяло по смисъла на чл. 13 ЗНФО.“;
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ж) в ал. 8, т. 1 и 2 думите „от лицата по
чл. 34, ал. 3“ се заменят с „от лицата по чл. 15,
ал. 1“;
з) в ал. 14 думите „Комисията по ал. 12
до 15 май на текущата година представя“ се
заменят с „Комисията по ал. 12 представя“
и запетаята и думите „които следва да бъдат
включени“ се заличават.
14. В чл. 40, ал. 1 и 5 думите „до 30 май“
се заменят с думите „до 31 май“.
15. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице контролира:
1. правилното начисляване и своевременното
заплащане на продуктовата такса по чл. 36 ЗУО
от лицата по чл. 11, ал. 1 ЗУО;
2. изпълнението на програмите по чл. 23,
ал. 1;
3. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата по чл. 22, ал. 1;
4. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата по чл. 15, сключили договор с
лица, изпълняващи задълженията си индивидуално или с организация по оползотворяване.“
16. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Проверките по чл. 42, т. 4 се
извършват най-малко два пъти годишно.
(2) Районната инспекция по околната среда
и водите изготвя доклад, съдържащ констатации за извършените проверки по ал. 1, който
представя в МОСВ в 10-дневен срок от извършването на проверката.“
17. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. Кметът на общината контролира
изпълнението на задълженията във връзка със
сключените договори по чл. 21, ал. 2 и 3.“
18. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„ЕО“ се заменя с „ЕС“.
19. Забележката към приложение № 1 към
чл. 39, ал. 8 се заличава.
20. Приложение № 2 към чл. 34, ал. 5 и 6
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 34, ал. 5 и 6
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГУМИ
ЗА ПЕРИОД ОТ ......................... ДО ........................
ЗА .......................... Г.

ПРЕДОСТАВЯ СЕ ОТ:
 ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
 ПУДООС
 ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЛИЦА
Р А З Д Е Л I
(попълва се от организациите по оползотворяване/индивидуално изпълняващи задълженията си
лица и ПУДООС, като в таблицата се попълват
съответно данните на членовете и на лицата,
заплатили продуктова такса)
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Таблица 1. Пуснати на пазара гуми
№
Име ЕИК
по ред

1

2

3

Вид
Нетно
Едина гу- тегло
ничен
мите 1 на вне- размер
сени, на провъведуктодени и
вата
произ- такса за
ведени гуми 2
гуми
1 – до (лв./кг)
20 кг/
2 – над
20 кг
4 5
6
7

1

Общ
размер
на определената
продуктова
такса
(в лв.)

8

Общо:

1 – колона 4 се попълва, както следва за:
1 – пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили;
2 – автобуси и/или камиони;
3 – мотоциклети;
4 – велосипеди;
5 – превозни средства и съоръжения за гражданското строителство, индустрията и авиацията;
6 – превозни средства и съоръжения за гражданското строителство, индустрията и авиацията;
7 – селскостопански и горскостопански превозни средства и съоръжения;
8 – товаръчни машини;
9 – други външни гуми;
1 – колона 5 се попълва, както следва:
1 – нови;
2 – регенерирани;
3 – втора употреба
2 – колона 7 се попълва съгласно приложение № 1 към Наредбата за определяне на реда
и размера за заплащане на продуктова такса за
продукти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г.
(ДВ, бр. 53 от 2008 г.)
Р А З Д Е Л II
(попълва се от ПУДООС, когато за съответния период има лица, на които е възстановена/ платена
продуктова такса, и от организациите по оползотворяване/индивидуално изпълняващи задълженията
си лица, когато има изнесени количества гуми от
нейните членове)
Таблица 2. Възстановени продуктови такси
за гуми
№
Име ЕИК Вид Нетно
по ред
на
тегло
гу- на внемисени,
те 1 въведени
и произведени
гуми

1

2

3

4 5

1 – до
20 кг/
2 – над
20 кг
6

Единичен
размер
на продуктовата
такса за
гуми 2

Общ
размер
на
определената
продуктова
такса

(лв./кг) (в лв.)

7

8
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Общ
размер
на възстановената
продуктова
такса
(в лв.)

9

2
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4 5

6

7

8

9

Общо:

1 – колона 4 се попълва, както следва за:
1 – пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили;
2 – автобуси и/или камиони;
3 – мотоциклети;
4 – велосипеди;
5 – превозни средства и съоръжения за гражданското строителство, индустрията и авиацията;
6 – превозни средства и съоръжения за гражданското строителство, индустрията и авиацията;
7 – селскостопански и горскостопански превозни средства и съоръжения;
8 – товаръчни машини;
9 – други външни гуми;
1 – колона 5 се попълва, както следва:
1 – нови;
2 – регенерирани;
3 – втора употреба
2 – колона 7 се попълва съгласно приложение № 1 към Наредбата за определяне на реда
и размера за заплащане на продуктова такса за
продукти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г.
(ДВ, бр. 53 от 2008 г.).
Дата:

Утвърдил:
Лице, представляващо търговеца по
закон или упълномощаване
(име, подпис и печат)“

§ 11. Операторите на центрове за разкомплектоване на ИУМПС привеждат дейността си
в съответствие с чл. 10, ал. 4, т. 2 от Наредбата
за изискванията за третиране на отпадъците
от моторни превозни средства, приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от
2004 г., в срок до 6 месеца от влизането в сила
на постановлението.
§ 12. Операторите на площадки за събиране
и временно съхраняване на ИУМПС привеждат
дейността си в съответствие с чл. 10, ал. 5, т. 2
от Наредбата за изискванията за третиране
на отпадъците от моторни превозни средства,
приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от 2004 г., в срок до 6 месеца от
влизането в сила на постановлението.
§ 13. (1) За създаване на регистъра по чл. 26,
т. 2 ЗУО лицата, които пускат на пазара батерии
и акумулатори, включително вградени в уреди
и моторни превозни средства, предоставят информацията по чл. 45б, ал. 2 от Наредбата за
изискванията за пускане на пазара на батерии
и акумулатори и за третиране и транспортиране
на отпадъци от батерии и акумулатори, приета
с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2005 г., на изпълнителния директор на
ИАОС в тримесечен срок от влизането в сила
на това постановление.
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(2) Информацията по чл. 45б, ал. 2 и чл. 45г,
ал. 1 и 5 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за
третиране и транспортиране на отпадъци от
батерии и акумулатори се предоставя на хартиен и електронен носител до изграждането на
система за представянето є по електронен път.
(3) В случаите по ал. 2 едновременно с
информацията заявителите подават и декларация за достоверност на данните по образец,
утвърден със заповед на министъра на околната
среда и водите.
§ 14. Информацията по чл. 48, ал. 1 и 10
от Наредбата за изискванията за пускане на
пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с Постановление
№ 144 на Министерския съвет от 2005 г., се
предоставя във вид на електронна таблица,
изготвена от ИАОС, до изграждането на информационната система по чл. 48, ал. 2 от
същата наредба.
§ 15. (1) За създаване на регистъра по чл. 26,
т. 3 ЗУО лицата, които пускат на пазара ЕЕО,
предоставят информацията по чл. 43б, ал. 1 от
Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване
и третиране и транспортиране на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване, приета
с Постановление № 82 на Министерския съвет
от 2006 г., на изпълнителния директор на ИАОС
в тримесечен срок от влизането в сила на това
постановление.
(2) Информацията по чл. 43б, ал. 2 и чл. 43г,
ал. 1 и 5 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно
оборудване и третиране и транспортиране на
отпадъци от електрическо и електронно оборудване се предоставя на хартиен и електронен
носител до изграждането на система за представянето є по електронен път.
(3) В случаите по ал. 2 едновременно с
информацията заявителите подават и декларация за достоверност на данните по образец,
утвърден със заповед на министъра на околната
среда и водите.
§ 16. Информацията по чл. 46, ал. 1 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара
на електрическо и електронно оборудване и
третиране и транспортиране на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване се
предоставя във вид на електронна таблица,
изготвена от ИАОС, до изграждането на информационната система по чл. 46, ал. 2 от
същата наредба.
§ 17. В срок един месец от влизането в
сила на постановлението организациите по
оползотворяване на излезли от употреба гуми,
получили разрешение по чл. 62, ал. 1 ЗУО, из-
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пълняват изискванията на чл. 26, ал. 7 и 8 от
Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета с Постановление
№ 183 на Министерския съвет от 2010 г., като
представят на компетентния орган сключени
окончателни договори по чл. 28 от наредбата,
както и окончателни договори с лица, които
пускат на пазара гуми.
§ 18. (1) Параграф 5, т. 1 влиза в сила от
30 май 2012 г.
(2) Параграф 5, т. 9 влиза в сила един месец от обнародването на това постановление
в „Държавен вестник“.
§ 19. Разпоредбите на § 9, т. 1, буква „б“,
подбуква „бб“ в частта „и полимерни торбички
съгласно приложение № 3а“, т. 2, 4, 6, 7, 8, 14
и 21 влизат в сила от 1 октомври 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за реда и начина за изчисляване размера на
финансовата гаранция или еквивалентна
застраховка и за предоставяне на годишни
справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят редът и
начинът за изчисляване на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка за превозите
на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци,
наричан по-нататък „Регламент 1013/2006“, за
които се изисква нотификация в съответствие
чл. 73, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и редът за предоставяне
на годишни справки-декларации за превозите,
за които не се изисква нотификация в съответствие с чл. 83 ЗУО.
Чл. 2. Целта на наредбата е да осигури
обезпечаване на разходите в случаите, когато
превозът на отпадъци или оползотворяването
или обезвреждането не може да се извърши
според плана съгласно чл. 22 от Регламент
1013/2006 и в случаите, когато превозът на
отпадъци или оползотворяването, или обезвреждането са незаконни съгласно чл. 24 от
Регламент 1013/2006.
Чл. 3. Наредбата се прилага за:
1. превози на отпадъци, за които се изисква
процедура по предварителна писмена нотификация и съгласие по Регламент 1013/2006
по отношение на финансовата гаранция или
еквивалентна застраховка;
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2. превози на отпадъци, за които не се
изисква процедура по предварителна писмена нотификация и съгласие по Регламент
1013/2006 по отношение на годишната справка-декларация.
Г л а в а

в т о р а

ФИНАНСОВА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА ЗАСТРАХОВКА
Чл. 4. За всички превози на отпадъци, които
са предмет на процедура по предварителна
писмена нотификация и съгласие, се изисква
финансова гаранция или еквивалентна застраховка съгласно чл. 6 от Регламент 1013/2006,
която покрива:
1. разходите за транспорт;
2. разходите за оползотворяването или обезвреждането, включително всяка необходима
временна операция, и
3. разходите за временно съхраняване за
90 дни в съответствие със срока, посочен в
чл. 22, параграф 2 от Регламент 1013/2006.
Чл. 5. (1) При превоз от България на отпадъци от приложение IV или IVA на Регламент
1013/2006 размерът на финансовата гаранция
или еквивалентна застраховка по чл. 4 се определя по формулата в приложение № 1, но
не може да бъде по-малък от 2000 лв./тон.
(2) За отпадъци от приложение IV или IVA
на Регламент 1013/2006, които не са посочени
в таблици 1 и 2 от приложение № 1, финансовата гаранция или еквивалентна застраховка
по чл. 4 е в размер 2000 лв./тон.
Чл. 6. (1) При превоз от България на отпадъци от приложения III, IIIA или IIIБ на
Регламент 1013/2006 към страна извън Европейския съюз (ЕС), за която не се прилага
Решението на ОИСР, в случаите, в които се
изисква процедура по предварителна писмена
нотификация и съгласие, финансовата гаранция или еквивалентна застраховка по чл. 4 се
определя по формулата в приложение № 1.
(2) При изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка
за превози на отпадъци от приложения III,
IIIA и IIIБ на Регламент 1013/2006, предназначени за оползотворяване, разходите по
оползотворяване се приемат за нулеви, когато
отпадъкът има положителна пазарна стойност
и получателят заплаща определена цена при
приемане на отпадъка.
(3) В случай на превоз на отпадъци от
приложения III, IIIA и IIIБ на Регламент
1013/2006 към страна – членка на ЕС, за която
са в сила преходни разпоредби, чл. 4 не се
прилага в съответствие с чл. 63, параграф 6
от Регламент 1013/2006.
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(4) В случай на превоз от България на
отпадъци от приложения III, IIIA или IIIБ
на Регламент 1013/2006, когато тяхното
оползотворяване или обезвреждане не може
да се извърши според плана или е извършен
незаконен превоз и лицето, което урежда превоза, взема обратно в България определеното
в приложение VII на Регламент 1013/2006
количество отпадъци или част от него, чл. 4
не се прилага.
(5) Лицето по ал. 4 е длъжно да информира
министъра на околната среда и водите преди
началото на обратния превоз по ал. 4 и да
изготви писмена нотификация.
Чл. 7. (1) Финансовата гаранция или
еквивалентна застраховка по чл. 4 се освобождава след представяне на министъра на
околната среда и водите на сертификат за
завършване на окончателно оползотворяване или обезвреждане от страна на лицето,
извършващо окончателно оползотворяване
или обезвреждане в съответствие с чл. 16,
буква „д“ от Регламент 1013/2006.
(2) В случай на превози на отпадъци,
предназначени за операция по временно оползотворяване или обезвреждане, финансовата
гаранция или еквивалентна застраховка по
чл. 4 се освобождава след представяне на министъра на околната среда и водите от страна
на лицето, извършващо временно оползотворяване или обезвреждане, на сертификат за
завършено окончателното оползотворяване
или обезвреждане в съответствие с чл. 15,
буква „д“ от Регламент 1013/2006.
Чл. 8. При изпълнение на обстоятелствата
по чл. 16, буква „д“ или чл. 15, буква „д“ от
Регламент 1013/2006 министърът на околната
среда и водите или оправомощено от него
длъжностно лице освобождава финансовата
гаранция или еквивалентна застраховка, като
издава писмено потвърждение по образец
съгласно приложение № 2.
Чл. 9. В случай на внос на отпадъци в
България от страна извън ЕС министърът на
околната среда и водите може да преразгледа
размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, одобрена от компетентния
орган по изпращане, и да изиска допълнителна
финансова гаранция или еквивалента застраховка в съответствие с чл. 6, параграф 4 от
Регламент 1013/2006.
Г л а в а

т р е т а

ГОДИШНА СПРАВКА–ДЕКЛАРАЦИЯ ПО
ЧЛ. 83 ЗУО
Чл. 10. (1) Лицата, които уреждат транс
граничен превоз от България на отпадъци от
приложения III, IIIA или IIIБ на Регламент
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1013/2006, за които не се изисква процедура по предварителна писмена нотификация
и съгласие съгласно Регламент 1013/2006,
представят в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) годишна справкадекларация в съответствие с чл. 83 ЗУО по
образеца съгласно приложение № 3.
(2) Декларацията по ал. 1 за предходната
календарна година се изготвя и представя в
МОСВ на хартиен и електронен носител до
края на февруари на текущата година.
(3) Към декларацията по ал. 1 се прилагат на електронен носител формулярите по
приложение VII на Регламент 1013/2006, заверени от получателя за всеки от превозите,
извършени през отчетната година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 91 от Закона на управление на отпадъците.
§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната
среда и водите.
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1
Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка за превоз на отпадъци по Регламент
1013/2006, за които се изисква предварителна
писмена нотификация и съгласие, се изчислява
по следната формула:
ФГ = (Р транспорт + Р третиране + Р съхраняване) x Количество на отпадъка, където:
ФГ е финансовата гаранция или еквивалентна
застраховка, в лв.;
Р транспорт са разходите за транспорт, в
лв./т с ДДС;
Р третиране – разходите за оползотворяване
или обезвреждане, в лв./т с ДДС;
Р съхраняване – разходите за временно съхраняване за 90 дни, в лв./т с ДДС;
Количество на отпадъка – общото количество
(в тонове) на отпадъка, за който се представя финансова гаранция или еквивалентна застраховка.
1. Разходи за транспорт
В случай на шосеен или железопътен транспорт разходите за транспорт за един тон отпадък
се изчисляват, като транспортното разстояние
в една посока (в км) се умножи по 0,2 лв./км.
Разходи за транспорт = 0,20 лв. x разстоянието в км.
А) В случай на транспорт по въздух, море или
вътрешноводни пътища нотификаторът представя

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

в МОСВ оферта относно разходите за конкретния
транспорт на конкретния вид отпадък от мястото
на изпращане до съоръжението получател, като
се имат предвид букви „Б“ и „В“.
Б) В случай на превоз на отпадъци за операция по временно оползотворяване или обезвреждане финансовата гаранция или еквивалентна
застраховка покрива разходите за транспорт на
отпадъците от мястото на изпращане до съоръжението за временно оползотворяване или
обезвреждане или до съоръжението за окончателно оползотворяване или обезвреждане, като
размерът на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка се изчислява на базата на
по-дългото транспортно разстояние.
В) В случай че в нотификацията за превоз на
съответния отпадък са посочени алтернативни
маршрути, размерът на финансовата гаранция
или еквивалентна застраховка се изчислява на
базата на най-дългото транспортно разстояние.
2. Разходи за временно съхраняване за 90 дни
По отношение на разходите за съхраняване
нотификаторът представя в МОСВ официална
оферта за конкретния вид отпадък от съоръжение
за временно съхраняване на отпадъци в страната
по местоназначение на превоза с валидност наймалко една година или изчислява разходите на
базата на посочените в таблицата цени:
Вид отпадък

Цена (лв./т)

Неопасни отпадъци

80

Опасни отпадъци

300

3. Разходи за оползотворяване или обезвреждане
За изчисляване на финансова гаранция или
еквивалентна застраховка за превоз на отпадъци
по Регламент 1013/2006, за които се изисква
предварителна писмена нотификация и съгласие,
се вземат предвид разходите за оползотворяване или обезвреждане, посочени в таблица 1 и
таблица 2.
В таблица 1 са посочени цените в лв./тон
за отпадъци в зависимост от операцията по
обезвреждане. В таблица 2 са посочени цените
в лв./тон за оползотворяване или обезвреждане
в зависимост от класификацията на отпадъка по
приложение № 1 към Наредба № 3 от 2004 г. за
класификация на отпадъците.

Наземно изгаряне
(инсинерация) D10

Операция по
обезвреждане

Доплащане при калоричност на
отпадъка < 11 000 кДж/кг

370

12

Сумарно съдържание от 2 - 4 %;
(при съдържание над 4 % допълнително се
доплаща посочената сума от 50 лв./т на всеки
2%)
PCBs > 100 мг/kг;
(при съдържание над 100 мг/кг допълнително
се доплаща посочената сума от 12 лв./т на
всеки 100 мг/кг)
Калоричност < 11000 кДж/кг

Доставка във варели на палета
Доставка във варели без палета

210
320
150
50

Доставка в IBC – контейнери без палета

Лесно запалими течни отпадъци, които могат
да бъдат изпомпвани;
леснозапалими вискозни или твърди отпадъци

Забележки

45

1 120

Разходи
(лв./тон)

ДЪРЖАВЕН

Доплащане за третиране в
шредер
Доплащане при съдържание >
2% на замърсители:
халогени (F, Cl, Br, J)
сяра
Доплащане при съдържание на
PCBs > 100 мг/кг

Код по приложение
№ 1 към Наредба
№ 3

44

Основна цена
(взема се предвид, ако за
съответния вид отпадък не е
посочена фиксирана цена в
таблицата по-надолу)
Доплащане за обработка на
контейнери/варели.

Опасни отпадъци

Описание на отпадъка

Таблица 1. Разходи в зависимост от операцията по обезвреждане

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 29

15 02 02*
08 01 11*
02 01 08*
16 05 06*
16 05 07*
16 05 08*
02 01 08*
16 05 06*
16 05 07*
16 05 08*
02 01 08*
16 05 06*
16 05 07*
16 05 08*

Абсорбенти, филтърни материали

Отпадъчни бои и лакове

Отпадъчни химични вещества

Отпадъчни химични вещества

Калоричност от 11 000 – 20 000 кДж/кг
Без съдържание на примеси от сяра и
халогени
Доставка в цистерна

Калоричност от 20 000 – 30 000 кДж/кг
Без съдържание на сяра и халогени
Доставка в цистерна
Големина < 40 см
Доставка в големи контейнери
Доставка в IBC – контейнери,
включително обработка на контейнерите
Без съдържание на летливи тежки метали

430

310

Със съдържание на As, Be, Se, Te, Tl
или Br, J

Със съдържание на Hg

3 000

4 800

2 400

1 160

720

Калоричност > 11000 кДж/кг
Без съдържание на примеси от сяра и
халогени
Доставка в големи контейнери

920

ДЪРЖАВЕН

Отпадъчни химични вещества

Разтворители

08 01 11*
08 01 13*
08 01 17*
08 03 12*
08 03 14*
07 01 04*
07 02 04*
07 03 04*
07 04 04*
07 05 04*
07 06 04*
07 07 04*

Утайки от бои и лакове

Фиксирани цени

БРОЙ 29
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 5

Утайки от пречистване на
отпадъчни води

20 03 01
20 03 07
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 05
15 01 09
02 03 05
02 04 03
02 06 03
02 07 05
19 08 05
520

520
520
520

ДЪРЖАВЕН

Смесени битови отпадъци
Обемни отпадъци
Опаковки, смесени

Неопасни отпадъци

Под налягане
обем < 12 кг
обем 12 кг - 50 кг
обем 50 кг - 100 кг

7 260
100
360
700

5 700
700

Без съдържание на сяра и халогени; доставка
в цистерни
Включително третиране
Доставка в големи контейнери

Доставка във варели без
съдържание на Hg

1 220

2 400
2 400

2 400
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Наземно изгаряне
(инсинерация) D10

08 05 01*
06 13 01*
07 04 13*

Изоцианити
Препарати за растителна защита

Водни флуиди/ разтворители
pH > 5
Кондензатори под 1 кг
Маслени филтри без
замърсители
Пожарогасители с халон

16 09 03*

Пероксиди

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 29

Депониране D1, D5

40
40
120
40
40
120
120

17 03 02
17 05 08
17 06 04
17 08 02
10 01 01
10 01 02
10 01 05

40
120
40
120

10 01 15
10 01 17
10 02 02
10 12 03
10 13 06

170
40

8

17 05 04
17 05 06
20 02 02
17 05 04
20 02 02
17 01 07
Без съдържание на опасни вещества

ДЪРЖАВЕН

Сгурия, шлака и дънна пепел от
процеси на съвместно изгаряне
Летлива пепел от процеси на
съвместно изгаряне
Непреработвана шлака
Прахови частици и прах

Смес от бетон, тухли,
порцеланови и керамични
изделия
Битумни смеси (асфалт)
Баластра от релсов път
Изолационни материали
Строителни материали на
основата на гипс
Сгурия, шлака и дънна пепел
Летлива пепел от изгаряне на
въглища
Твърди отпадъци от реакции на
основата на калций, получени
при десулфуризация на
отпадъчни газове

Замърсени изкопани земни маси

Изкопани земни маси,
незамърсени

Неопасни отпадъци

БРОЙ 29
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 7

Излязло от употреба оборудване,
съдържащо или замърсено с
PCBs
Големи трансформатори и
кондензатори, съдържащи PCBs

940

1 200

16 02 09*

620
940

200

16 02 10*

16 02 09*

17 06 05*

40

19 01 02

(само за оборудване, което съдържа ПХБ и
използвани ПХБ, които не могат да бъдат
почистени)
(само за оборудване, което съдържа ПХБ и
използвани ПХБ, които не могат да бъдат
почистени)
Големи трансформатори с
Дължина >1,90 м
Ширина >1,35 м
Височина >2,10 м

ДЪРЖАВЕН

Основна цена
Трансформатори и
кондензатори, съдържащи PCBs

Строителни материали,
съдържащи азбест
Опасни отпадъци

120

10 13 11
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Постоянно
съхраняване
(например
съхраняване в
контейнери, в мини
и др.) - D12

Депониране D1, D5

Отпадъци от композитни
материали на циментова основа
Черни метали, отделени от дънна
пепел
Опасни отпадъци

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 29

ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРМИЧНИ ПРОЦЕСИ
увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина
увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво

ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ
други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
промивни води и матерни луги
халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

140
0

550
2 600
0
550
1 000
550

290

ОТПАДЪЦИ ОТ РАФИНИРАНЕ НА НЕФТ, ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ
И ПИРОЛИЗА НА ВЪГЛИЩА
кисели утайки от алкилиране

R10
R4

R2
R5
R3
R2
R2
R2

R5/R6

R4

R3

Операция по
третиране
R/D – код

„Суров глицерин“

Забележки

ВЕСТНИК

10 01 03
10 01 04*

10

07 01 04*
07 01 07*
07 01 08*
07 05 01*
07 05 03*
07 05 04*

7

05 01 04*

110

20

ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО
НА ПЛОСКОСТИ И МЕБЕЛИ, ЦЕЛУЛОЗА, ХАРТИЯ И КАРТОН
трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и
фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04
механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез
развлакняване на отпадъчна хартия и картон

Описание

Разходи за
третиране
(лева/тон)

ДЪРЖАВЕН

5

03 03 07

03 01 05

3

Код на
отпадъка

Таблица 2. Разходи за оползотворяване или обезвреждане в зависимост от класификацията на отпадъка по приложение № 1 към
Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците

БРОЙ 29
С Т Р. 4 9

други отпадъци

цинкова пепел

11 03 01*

11 03 02*

11 05 02

12

620
0

D12
R4

D12

R4
R4
R4
D9/R5
R4

Подземно
депониране
Подземно
депониране

Галванични утайки
Галванични утайки

ВЕСТНИК

ОТПАДЪЦИ ОТ ФОРМОВАНЕ, ФИЗИЧНА И МЕХАНИЧНА ПОВЪРХНОСТНА
ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И ПЛАСТМАСИ

отпадъци, съдържащи цианиди

11 01 05*
11 01 07*
11 01 09*
11 01 09*
11 02 05*

620

160
160
200
440
0

ОТПАДЪЦИ ОТ ПОВЪРХНОСТНА ХИМИЧНА ОБРАБОТКА И НАНАСЯНЕ НА
ПОКРИТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ; ОТ ХИДРОМЕТАЛУРГИЯ
НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
киселини от химично почистване на повърхности
основи от химично почистване на повърхности
утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества
утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества
отпадъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества

R4
R4
R5

Подземно
депониране

Zn-филтърен прах

ДЪРЖАВЕН

11

10 11 13*
10 13 06

R5

D12

R4
R4/R5
R4
R4

50

10 11 11*

10 10 08
200

620

240
150
240
0

280
200
200

солеви шлаки от първия и втория етап на производство

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни
вещества
солеви шлаки от втория етап на производство
прах от отпадъчни газове
прах от отпадъчни газове

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от
упоменатите в 10 10 07
отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах, съдържащо
тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)
утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества
прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)

10 08 08*

10 03 08*
10 05 03*
10 06 03*

10 02 07*

С Т Р.
БРОЙ 29

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ,
ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ
ДРУГАДЕ В СПИСЪКА
пластмасови опаковки
опаковки от дървесни материали
абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри,
неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени
с опасни вещества

1 100

150
20

2 700
1 000
550
0
1 000

ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ,
ДВИГАТЕЛНИ И РАКЕТНИ ГОРИВА (с изключение на 07 и 08)
хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
други халогенирани разтворители и смеси от разтворители
други разтворители и смеси от разтворители
утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители
утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители

D10

R3

R3
R2
R2
R2
R2

R9
R5

R9

ВЕСТНИК

15 02 02*

15 01 02
15 01 03

15

0
400

0

R4

D9/R3

От машинно
обработване на
пластмаси
От машинно
обработване на
метали

ДЪРЖАВЕН

14 06 01*
14 06 02*
14 06 03*
14 06 04*
14 06 05*

14

13 05 08*

13 02 05*

13 01 10*

0

300

ОТПАДЪЦИ ОТ МАСЛА И ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА (с изключение на
хранителни масла, годни за консумация и на тези от групи 05, 12 и 19)
нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална
основа
смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори

утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества

12 01 14*

13

утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества

12 01 14*

БРОЙ 29
С Т Р. 5 1

8
8

620

620
0
620
620
620
1 240

D1/R5
D1/R5

R4

D12
R4
R4
R4
R4
R4

D10

R5
R3

R12

R3/R4/R5

D8, D9, D10 ,
D15

R3

Li-батерии
Други, с
изключение на Liбатерии

Подземно
депониране

Телевизори
Електронно-лъчеви
тръби

ВЕСТНИК

17 01 01
17 01 02

17

16 06 05

16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05

16 05 07*

28 000

280
120

420

750

3 000

40
550

ДЪРЖАВЕН

други батерии и акумулатори
ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА,
ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА)
бетон
тухли

органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05
газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни
вещества
отпадъчни неорганични химични вещества и препарати с висока степен на
чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
оловни акумулаторни батерии
Ni-Cd батерии
живак-съдържащи батерии
алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
други батерии и акумулатори

16 03 06

16 05 04*

опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване

16 02 15*

излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди,
HCFC, HFC
излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно
от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs

излезли от употреба гуми
спирачни течности

ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ НА ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА
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16 02 13*

16 02 11*

16 02 09*

16 01 03
16 01 13*

16
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смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17
09 01, 17 09 02 и 17 09 03

17 06 01*

17 09 04

18 01 07
18 01 09
18 01 10*
18 02 01
18 02 07*

18 01 06*

18 01 02

18 01 01

18

17 04 10*
17 05 03*
17 05 04
17 05 06

1 300
1 300
1 300
0
2 000
2 000

2 000

2 000

520

620

30
0
260
8
8

8
20

8

D10
D10
D10
R4
D10
D10

D10

D10

R3/R4

D12

R1
R4
R5
R10
R10

D1/R5

D1/R5

Подземно
депониране

Железопътни
траверси

ДЪРЖАВЕН

ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННОТО ИЛИ ВЕТЕРИНАРНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
И/ИЛИ СВЪРЗАНА С ТЯХ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (без кухненски и
отпадъци от ресторанти, които не са генерирани непосредствено от
дейности на здравеопазването)
остри инструменти (с изключение на 18 01 03)
телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с
изключение на 18 01 03)
химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни
вещества
химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 01 06
лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08
амалгамни отпадъци от зъболечението
остри инструменти (с изключение на 18 02 02)
цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

изолационни материали, съдържащи азбест

17 02 04*

17 02 01

17 01 07

керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,
различни от упоменатите в 17 01 06
дървесен материал
пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с
опасни вещества
кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества
почва и камъни, съдържащи опасни вещества
почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

17 01 03

БРОЙ 29
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19 12 12

19 12 11*

19 10 03*
19 10 04
19 10 06
19 12 04
19 12 07
19 12 10

500

300

440
300
200
0
220
20
100

620
620
620
620
620
160
300
440
440
100

R1

R5

R10
D10
R3
R4
R3
R1/R3
R1

R5/D12
D12
R5
R5/D12
R5/D12
R5
R12/R1
R10
R10
R3

ДЪРЖАВЕН

19 08 13*

филтърен кек от пречистване на газове
твърди отпадъци от пречистване на газове
дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11
увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества
увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13
предварително смесени отпадъци, съдържащи поне eдин опасен отпадък
утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества
стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04
втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06
утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места
утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на
промишлени отпадъчни води
лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества
лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03
други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05
пластмаса и каучук
дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06
гoрими отпадъци (RDF –модифицирани горива, получени от отпадъци)
други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране
на отпадъци, съдържащи опасни вещества
други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране
на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11
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19 01 05*
19 01 07*
19 01 12
19 01 13*
19 01 14
19 02 04*
19 02 05*
19 03 05
19 03 07
19 08 05

19

ОТПАДЪЦИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ОТ
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ОТ ВОДНОТО
СТОПАНСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ И ВОДА ЗА
ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
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420
20
150
520
520

620
750
2 000
620

R1/R3
D10
R12/R1/R3/R4

R5/R4

R5
R3/R4/R5
D10
R4

Забележка. Таблица 1 и таблица 2 не са изчерпателни и посочват цени за основни операции по оползотворяване и обезвреждане и за
видове отпадъци, които най-често са предмет на трансграничен превоз. За отпадъци, които не са упоменати в таблица 1 и таблица 2, се
прилага чл. 5, aл. 2 и чл. 6, ал. 2.

флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди
лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31
батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти
дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
пластмаси
смесени битови отпадъци
обемни отпадъци

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ДОМАКИНСКИ ОТПАДЪЦИ И СХОДНИ С ТЯХ
ОТПАДЪЦИ ОТ ТЪРГОВСКИ, ПРОМИШЛЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ
ДЕЙНОСТИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ФРАКЦИИ
ДЪРЖАВЕН

20 01 38
20 01 39
20 03 01
20 03 07

20 01 35*

20 01 21*
20 01 23*
20 01 32
20 01 34

20
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..................
(подпис и печат)

ДЪРЖАВЕН

Дата:

Долуподписаният/ата………………………..............................................................................…………………………………………………,
на основание чл. 8 от Наредбата за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или
еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на
отпадъци предвид изпълнение на обстоятелствата по чл. 15, буква „д” или чл. 16, буква „д” от Регламент 1013/2006
и в качеството си на компетентен орган в страната по изпращане във връзка с Нотификация № ……………………….
за трансграничен превоз на отпадъци от България за …………………….........................…........................................
(посочва
се
страната
по
местоназначение),
освобождавам банкова гаранция/еквивалентна застраховка с номер №……..…………………………………….........,
представена от...........................................................................................................................................................................

Относно: Банкова гаранция №.......................................... към Нотификация №................................................
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Потвърждение
Изх. №….……/……………

Потвърждение за освобождаване на финансовата гаранция/еквивалентна застраховка

Приложение № 2 към чл. 8

С Т Р.
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с адрес на управление ............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….................................................................……..
единен идентификационен код (ЕИК).....................................................................................................................................
и номер на разрешението, издадено по реда на чл. 37 от ЗУО, или на комплексното разрешително, издадено по реда на
глава седма, раздел II от ЗООС ……………………………................................................…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

(наименование на дружеството/едноличния търговец)

ДЪРЖАВЕН

.....................................................................................................................................................................................................

ЕГН............................…. л.к. № .........................................., издадена на ......................……………………….………………………….
от ...............................................................................................................................................................................................,
в качеството си на лице, управляващо/представляващо

(трите имена)

Долуподписаният/ата ..............................................................................................................................................................

по чл. 83 от Закона за управление на отпадъците и по чл. 2
от Наредбата за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна
застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци

ГОДИШНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение № 3 към чл. 10

БРОЙ 29
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Код на отпадъка

Количество

Местоназначение

Операция по
оползотворяване
или обезвреждане

Декларатор: ......................
(подпис)

ВЕСТНИК

4120

Дата:

ДЪРЖАВЕН

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.

Актуална дата на
превоза
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Прилагам ……………. бр. копия на формуляри по приложение VII на Регламент 1013/2006, заверени от получателя.

в периода от 1 януари 2.........г. до 31 декември 2....…..г. съм извършил/а превоз на следните отпадъци, попадащи в
приложения III, IIIA и IIIБ на Регламент 1013/2006, за които не се изисква нотификация.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

С Т Р.
БРОЙ 29

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77
ОТ 31 МАРТ 2011 Г.

за изменение на Единния класификатор на
длъжностите в администрацията, приет с
Постановление № 47 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 46 от 2004 г., бр. 58, 74 и 78 от
2005 г., бр. 24, 40 и 46 от 2006 г., бр. 11, 46,
61, 88 и 100 от 2007 г., бр. 3, 34, 37, 52, 64, 71
и 91 от 2008 г., бр. 2, 3, 18, 34, 44, 80, 83, 84,
85 и 90 от 2009 г., бр. 4, 25 и 74 от 2010 г. и
бр. 15 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Параграф единствен. В длъжностно ниво
Б 6, ред „Младши одитор по чл. 45, ал. 1 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор“
в колона 5 цифрата „2“ се заменя с думите „не
се изисква“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
ОТ 31 МАРТ 2011 Г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

1. с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;
2. на които е предоставено убежище, статут
на бежанец или хуманитарен статут;
3. ползващи се от временна закрила.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
цифрата „4“ се заменя с „чл. 55в“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Социалната анкета се извършва от дирекциите „Социално подпомагане“ по информация
само за лицето, предоставена по реда на чл. 6,
ал. 2 от Закона за социално подпомагане.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) За лица с предоставен статут на бежанец
или хуманитарен статут, които не разполагат
с необходимите документи, удостоверяващи
правото им, дирекциите „Социално подпомагане“ изискват по служебен път от Държавната
агенция за бежанците издаването на удостоверение на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за
убежището и бежанците.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 4. В чл. 3, ал. 2 цифрата „4“ се заменя с
„чл. 55в“.
§ 5. В чл. 4 цифрата „4“ се заменя с „чл. 55в“.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 17 на Министерския съвет от 2007 г. за
определяне на условията и реда за разходване
на целевите средства за диагностика и лечение
в лечебни заведения за болнична помощ на
български граждани, които нямат доход и/
или лично имущество, което да им осигурява
лично участие в здравноосигурителния процес
(обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 16
от 2008 г. и бр. 13 от 2009 г.)

Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ и
се прилага и за подадените молби-декларации,
които са в процедура по чл. 2, ал. 3.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В наименованието на постановлението
думите „български граждани“ се заменят с
„лица“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точки 6 и 7 се изменят така:
„6. не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални
части от тях срещу заплащане през последната
една година;
7. не са прехвърляли чрез договор за дарение
собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части
от тях през последната една година;“
б) точка 8 се отменя.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) От правото по ал. 3 се ползват и лицата,
за които това е предвидено в международен
договор, по който Република България е страна,
както и чужденците:
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Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
ОТ 31 МАРТ 2011 г.

за създаване на Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Създава Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец“, наричан по-нататък
„СOK „Лозенец“, като юридическо лице по
чл. 60 от Закона за администрацията към
Министерския съвет със седалище София,
ул. Козяк 2.
(2) Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец“ осъществява спортни и здравни дейности
и програми.
Чл. 2. (1) Спортно-оздравителен комплекс
„Лозенец“ е второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити към Министерския съвет.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

(2) Издръжката на СОК „Лозенец“ се формира от бюджетни средства, от приходи от
собствена дейност и от други източници.
(3) Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец“ стопанисва и управлява имуществото,
предоставено му с Решение № 589 на Министерския съвет от 1998 г., както и придобитото
и заведено в баланса му към датата на влизане
в сила на постановлението.
Чл. 3. (1) Спортно-оздравителен комплекс
„Лозенец“ се ръководи и представлява от директор, който се назначава и освобождава от
министър-председателя.
(2) Числеността на персонала на СОК „Лозенец“ е 39 щатни бройки, в т. ч. директор.
Чл. 4. Министър-председателят утвърждава
Правилник за устройството и дейността на
СОК „Лозенец“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 2, ал. 1 от Постановление № 66
на Министерския съвет от 1994 г. за създаване
на клинична болница „Лозенец“ като държавно
здравно заведение (обн., ДВ, бр. 32 от 1994 г.;
изм. и доп., бр. 65 от 1994 г., бр. 81 от 1995 г.,
бр. 80 от 1999 г. и бр. 63 от 2000 г.) думите
„спортно-оздравителния комплекс към нея“ и
запетаята след тях се заличават.
§ 2. В приложение № 1 към § 1 от Постановление № 229 на Министерския съвет от
2009 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25, 30, 32, 74 и
88 от 2010 г. и бр. 15 и 25 от 2011 г.) думите
„Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец“
се заличават.
§ 3. Трудовите правоотношения със служителите в СОК „Лозенец“ се уреждат при условията
и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 4. Министърът на финансите да извърши
съответните промени в бюджета на Министерския съвет за 2011 г.
§ 5. Министър-председателят:
1. Възлага на главния секретар на Министерския съвет да назначи комисия, която да
организира предаването на имуществото от
Министерския съвет на новосъздадения СОК
„Лозенец“. Протоколът за приемане и предаване на имуществото до 31 май 2011 г. да се
представи за утвърждаване от главния секретар
на Министерския съвет.
2. Утвърждава Правилник за устройството и
дейността на СОК „Лозенец“ в срок 3 месеца
от влизането в сила на постановлението.
§ 6. Постановлението се приема на основание
чл. 60 от Закона за администрацията.
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 май 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4124
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
СПОГОДБА

меж ду Република България и Република
Австрия за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото и протокола към нея
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 13 януари 2011 г. – ДВ,
бр. 8 от 2011 г. В сила от 3 февруари 2011 г.)
Република България и Република Австрия,
желаейки да сключат Спогодба за избягване
на двойното данъчно облагане на доходите и
имуществото,
се договориха, както следва:
Г л а в а

І

ОБХВАТ НА СПОГОДБАТА
Член 1
Обхват по отношение на лицата
Тази спогодба се прилага спрямо лица,
които са местни лица на едната или на двете
договарящи държави.
Член 2
Данъци, за които се прилага спогодбата
1.Тази спогодба се прилага за данъци върху
дохода и имуществото, налагани от едната договаряща държава, нейни политически подразделения или органи на местна власт, независимо
от начина, по който се събират.
2. За данъци върху дохода и имуществото се
считат всички данъци, наложени върху общия
доход, върху съвкупното имущество или върху
елементи от дохода или имуществото, включително данъците върху приходи от отчуждаването на движима или недвижима собственост,
както и данъците върху увеличената стойност
на имуществото.
3. Съществуващите данъци, за които се
прилага спогодбата, са по специално:
а) в Австрия:
I. подоходният данък;
IІ. корпоративният данък;
IІI. поземленият данък;
ІV. данъкът на предприятията в земеделското
и горското стопанство;
V. данъкът върху стойността на необработваните земи
(по-нататък наричани „австрийски данък“);
б) в България:
I. данъкът върху дохода на физическите лица;
II. корпоративният подоходен данък;
III. патентният данък;
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IV. данъкът върху недвижимото имущество
(по-нататък наричани „български данък“).
4.Спогодбата ще се прилага и за всички
идентични или подобни по естеството си данъци,
които са въведени след датата на подписване
на спогодбата като допълнение или вместо
съществуващите данъци. Компетентните органи
на договарящите държави ще се уведомяват
взаимно за всички съществени изменения,
извършени в данъчните им закони.
Г л а в а

І І

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Член 3
Общи определения
1. За целите на тази спогодба, освен ако
контекстът не изисква друго:
а) терминът „Австрия“ означава Република
Австрия;
б) терминът „България“ означава Република
България, а когато се употребява в географски
смисъл, означава територията и териториалните
води, върху които тя упражнява своя държавен
суверенитет, както и континенталния шелф и
изключителната икономическа зона, в които
упражнява суверенни права и юрисдикция в
съответствие с международното право;
в) терминът „лице“ включва физическо лице,
дружество или всяко друго сдружение от лица;
г) терминът „дружество“ означава всяко
юридическо лице или всяка общност, която
се третира като юридическо лице за целите на
данъчното облагане;
д) терминът „предприятие“ се отнася към
осъществяването на всякаква стопанска дейност;
е) термините „предприятие на едната договаряща държава“ и „предприятие на другата
договаряща държава“ означават съответно
предприятие, ръководено от местно лице на
едната договаряща държава, и предприятие,
ръководено от местно лице на другата договаряща държава;
ж) терминът „международен транспорт“
означава всеки превоз с кораб или самолет,
извършван от местно лице на едната договаряща
държава, освен когато корабът или самолетът
се експлоатират единствено между места,
намиращи се в другата договаряща държава;
з) терминът „компетентен орган“ означава:
i. в Австрия – федералния министър на
финансите или негов упълномощен представител;
ii. в България – министъра на финансите
или негов упълномощен представител;
и) терминът „национално лице“ по отношение
на една от договарящите държави означава:
i. всяко физическо лице, притежаващо
гражданството на тази договаряща държава; и
ii. всяко юридическо лице, гражданско
дружество или асоциация, чийто статут

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

се определя от действащото законодателството в тази договаряща държава;
к) терминът „стопанска дейност“ означава
осъществяването на професионални услуги и
от други дейности с независим характер;
л) терминът „печалби от стопанска дейност“
също включва доход от предоставянето на
професионални услуги и от други дейности с
независим характер.
2. При прилагането на разпоредбите на спогодбата от едната договаряща държава всеки
термин, който не е определен в нея, ще има
значението, което му придава към момента на
прилагането законодателството на тази държава
по отношение на данъците, обхванати от спогодбата, освен ако контекстът не изисква друго.
Всяко значение, определено в приложимото
данъчно законодателство на тази държава, ще
има предимство по отношение на значението,
определено в други закони на тази държава.
Член 4
Местно лице
1. За целите на тази спогодба терминът
„местно лице на едната договаряща държава“
означава всяко лице, което съгласно законодателството на тази държава подлежи на данъчно
облагане в нея поради своето местожителство,
местопребиваване, място на учредяване, място на управление или всеки друг критерий от
подобно естество, като също включва тази
държава, нейно политическо подразделение
или орган на местна власт. Този термин обаче
не включва лице, което подлежи на данъчно
облагане в тази държава само по отношение
на доходи от източници в тази държава или
имущество, разположено в нея.
2. Когато въз основа на разпоредбите на
ал. 1 едно физическо лице е местно лице на
двете договарящи държави, тогава неговото
положение се определя, както следва:
а) то се счита за местно лице само на държавата, в която разполага с постоянно жилище;
ако то разполага с постоянно жилище в двете
държави, то се счита за местно лице само на
държавата, с която има по-тесни лични и икономически връзки (център на жизнени интереси);
б) ако държавата, в която е центърът на
жизнените му интереси, не може да бъде определена или ако то не разполага с постоянно
жилище в нито една от двете държави, то се
счита местно лице само на държавата, в която
обичайно пребивава;
в) ако то обичайно пребивава в двете държави или в нито една от тях, то се счита за
местно лице само на държавата, на която е
гражданин;
г) ако то е гражданин и на двете държави
или на нито една от тях, компетентните органи
на договарящите държави ще решат въпроса
чрез взаимно споразумение.

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

3. Когато в съответствие с разпоредбите
на ал. 1 лице, което не е физическо лице, е
местно лице на двете договарящи държави,
компетентните органи на договарящите държави
ще решат въпроса относно качеството му на
местно лице чрез взаимно споразумение.
Член 5
Място на стопанска дейност
1. За целите на тази спогодба терминът
„място на стопанска дейност“ означава определено място на дейност, чрез което се извършва
цялостно или частично стопанската дейност на
едно предприятие.
2. Терминът „място на стопанска дейност“
включва по-специално:
а) място на управление;
б) клон;
в) офис;
г) фабрика;
д) работилница; и
е) мина, нефтен или газов кладенец, кариера
или всяко друго място за добиване на природни
богатства.
3. Строителна площадка, строителен или
монтажен обект представляват място на стопанска дейност само ако продължават повече
от шест месеца.
4.Независимо от предходните разпоредби
на този член се счита, че терминът „място на
стопанска дейност“ не включва:
а) използването на съоръжения единствено
с цел складиране, излагане или доставка на
стоки, принадлежащи на предприятието;
б) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, единствено с цел
складиране, излагане или доставка;
в) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, единствено с цел
преработката им от друго предприятие;
г) поддържане на определено място единствено за покупка на стоки или за събиране
на информация за предприятието;
д) поддържане на определено място само
за извършване на всяка друга дейност, която
има подготвителен или спомагателен характер
за предприятието;
е) поддържане на определено място само
за осъществяване на което и да е съчетание от
посочените в букви от „а“ до „д“ дейности, при
положение че цялостната дейност на това определено място, произтичаща от това съчетание,
има подготвителен или спомагателен характер.
5. Независимо от разпоредбите на ал. 1 и 2,
когато лице, което не е представител с независим статут, за когото се прилага разпоредбата
на ал. 6, действа от името на предприятие и
има и обичайно упражнява в едната договаряща държава правото да сключва договори от
името на предприятието, ще се счита, че това
предприятие има място на стопанска дейност
в тази държава по отношение на всички дей-
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ности, които това лице извършва за предприятието, освен ако дейностите на такова лице
са ограничени до посочените в ал. 4, които,
ако се извършват чрез определено място, не
биха направили това определено място на
стопанска дейност съгласно разпоредбите на
тази алинея.
6. Не се счита, че едно предприятие има
място на стопанска дейност в едната договаряща
държава само защото то извършва дейност в
тази държава посредством брокер, комисионер
или друг представител с независим статут, при
условие че такива лица действат в обичайните
граници на своята дейност.
7. Обстоятелството, че дружество, което е
местно лице на едната договаряща държава,
контролира или е контролирано от дружество,
което е местно лице на другата договаряща
държава или което извършва стопанска дейност
в тази друга държава (чрез място на стопанска
дейност или по друг начин), не прави само по
себе си което и да е от дружествата място на
стопанска дейност на другото.
Г л а в а

І І І

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ
Член 6
Доходи от недвижимо имущество
1. Доходи, получени от местно лице на едната
договаряща държава от недвижимо имущество
(включително доходи от селско и горско стопанство), намиращо се в другата договаряща
държава, могат да се облагат с данъци в тази
друга държава.
2. Терминът „недвижимо имущество“ има
съдържанието, което му придава законодателството на договарящата държавата, в която
се намира въпросното имущество. Терминът
във всички случаи включва имуществото,
принадлежащо към недвижимото имущество,
добитък и оборудване, използвани в селското
и горското стопанство, правата, спрямо които
се прилагат разпоредбите на общото законодателство относно поземлената собственост,
плодоползването на недвижимо имущество,
както и правата върху променливи или определени по размера си плащания, представляващи компенсация за разработването или за
предоставяне на правото за разработване на
минерални залежи, извори и други природни
ресурси. Морски и речни кораби и самолети
не се считат за недвижимо имущество.
3. Разпоредбата на ал. 1 се прилага по отношение на доходи, получени от пряко използване,
отдаване под наем или използване под каквато
и да е друга форма на недвижимо имущество.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 3 се прилагат също
така и по отношение на доходи от недвижимо
имущество на предприятие.
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Член 7
Печалби от стопанска дейност
1. Печалбите на предприятие на едната договаряща държава се облагат само в тази държава,
освен ако предприятието извършва стопанска
дейност в другата договаряща държава чрез
място на стопанска дейност, намиращо се там.
Ако предприятието извършва стопанска дейност
по този начин, печалбите на предприятието
могат да се облагат в другата държава, но само
такава част от тях, каквато е причислима към
това място на стопанска дейност.
2. Като се има предвид разпоредбата на
ал. 3, когато предприятие на едната договаряща
държава извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава чрез място на стопанска
дейност, намиращо се там, във всяка договаряща държава към това място на стопанска
дейност ще се причисляват печалбите, които
то би получило, ако беше различно и отделно
предприятие, извършващо същите или подобни
дейности при същите или подобни условия и
работещо напълно независимо от предприятието, на което то е място на стопанска дейност.
3. При определянето на печалбите от място
на стопанска дейност се допуска приспадане
на разходите, които са извършени за целите
на мястото на стопанска дейност, включително управленските и общите административни
разходи, извършени както в държавата, в която
се намира мястото на стопанска дейност, така
и на всяко друго място.
4. Доколкото в едната договаряща държава
обичайно е възприето печалбите, които се причисляват към мястото на стопанска дейност,
да се определят на базата на разпределение на
съвкупната печалба на предприятието между
отделните му звена, ал. 2 няма да се счита
ограничаваща за тази договаряща държава
да определя облагаемите печалби чрез така
възприетия обичаен начин на разпределение;
така приетият начин на разпределение обаче
трябва да е такъв, че резултатът да съответства
на принципите, съдържащи се в този член.
5. Не се причисляват печалби към мястото
на стопанска дейност само поради обикновена
покупка от това място на стопанска дейност
на стоки за предприятието.
6. За целите на предходните алинеи печалбите, причислими към мястото на стопанска
дейност, се определят ежегодно по един и същ
начин, освен ако не съществува сериозна и
основателна причина за противното.
7. Когато печалбите включват елементи от
доход, разгледани отделно в други членове на
тази спогодба, разпоредбите на тези членове
няма да се засягат от разпоредбите на този член.
Член 8
Международен транспорт
1. Печалбите на местно лице на едната договаряща държава от експлоатация на морски
кораби или самолети в международния транспорт се облагат само в тази държава.
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2. Печалбите на местно лице на едната
договаряща държава от експлоатация на речни кораби, оперирани в речния транспорт, се
облагат само в тази договаряща държава.
3. Разпоредбите на ал. 1 се прилагат също
и по отношение на печалби от участие в пул,
съвместна стопанска дейност или международна
експлоатационна агенция.
Член 9
Свързани предприятия
1. Когато:
а) предприятие на едната договаряща държава участвува пряко или непряко в управлението,
контрола или имуществото на предприятие на
другата договаряща държава, или
б) едни и същи лица участват пряко или
непряко в управлението, контрола или имуществото на предприятие на едната договаряща
държава и на предприятие на другата договаряща държава,
и в двата случая между двете предприятия в
техните търговски или финансовите отношения
са приети или наложени условия, различни от
тези, които биха били приети между независими предприятия, тогава всяка печалба, която,
ако ги нямаше тези условия би възникнала, но
поради тези условия не е възникнала за едно
от предприятията, може да бъде включена в
печалбите на това предприятие и съответно
обложена с данък.
2. Когато една от договарящите държави
включи в печалбите на предприятие на тази
държава и съответно обложи с данък печалби,
по отношение на които предприятие на другата договаряща държава е било подложено на
облагане с данък в тази друга държава и така
включените печалби са печалби, които биха
възникнали за предприятието на първата посочена държава, ако договорените условия между
двете предприятия бяха такива, каквито биха
били договорени между независими предприятия, то тогава тази друга държава ще направи
съответната корекция на начисления от нея
данък върху тези печалби. При извършването на
такава корекция ще се вземат предвид другите
разпоредби на тази спогодба и компетентните
органи на договарящите държави при необходимост ще се консултират един с друг.
Член 10
Дивиденти
1. Дивидентите, платени от дружество, местно
лице на едната договаряща държава, на местно
лице на другата договаряща държава могат да
се облагат с данък в тази друга държава.
2. Въпреки това такива дивиденти могат да
се облагат с данък и в договарящата държава,
на която дружеството, изплащащо дивидентите,
е местно лице и в съответствие със законодателството на тази държава, но ако притежателят на дивидентите е местно лице на другата
договаряща държава, така начисленият данък
няма да надвишава:

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

а) 0 процента от брутната сума на дивидентите, ако получателят е дружество (различно
от гражданско дружество);
б) 5 процента от брутната сума на дивидентите във всички останали случаи.
3. Терминът „дивиденти“, употребен в този
член, означава доходи от акции, „жюисанс“
акции или „жюисанс“ права, минни акции,
акции на учредител или други права, даващи
право на участие в печалбите, с изключение
на вземания за дълг, както и доходи, които
са подчинени на същия данъчен режим като
доходи от акции, в съответствие със законодателството на държавата, на която дружеството,
извършващо разпределението, е местно лице.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат, ако притежателят на дивидентите, който
е местно лице на едната договаряща държава,
извършва стопанска дейност в другата договаряща държава, на която е местно лице
дружеството, изплащащо дивидентите, чрез
място на стопанска дейност, разположено там,
и участието, във връзка с което се изплащат
дивидентите, е действително свързано с това
място на стопанска дейност. В този случай се
прилагат разпоредбите на чл. 7.
5. Когато дружество, което е местно лице
на едната договаряща държава, получава печалби или доходи от другата договаряща държава, тази друга държава не може да налага
никакъв данък върху дивидентите, платени от
дружеството, освен доколкото тези дивиденти са
платени на местно лице на тази друга държава
или доколкото участието, във връзка с което са
платени дивидентите, е действително свързано
с място на стопанска дейност, намиращо се в
тази друга държава, нито да облага неразпределените печалби на дружеството с данък върху
неразпределените печалби, дори ако изплатените
дивиденти или неразпределените печалби се
състоят изцяло или частично от печалби или
доходи, произхождащи в тази друга държава.
Член 11
Лихви
1. Лихвите, произхождащи от едната договаряща държава и платени на местно лице
на другата договаряща държава, могат да се
облагат с данък в тази друга държава.
2. Въпреки това тези лихви могат да се
облагат с данък и в договарящата държава, в
която възникват, и съобразно законодателството
на тази държава, но когато притежателят на
лихвите е местно лице на другата договаряща
държава, така наложеният данък няма да надвишава 5 процента от брутната сума на лихвите.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 2
лихвите, посочени в ал. 1, се облагат с данък
само в договарящата държава, на която получателят е местно лице, ако този получател е
действителен притежател на лихвите и ако тези
лихви са платени:
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а) на правителството на Република Австрия
или на правителството на Република България;
б) по заем от всякакъв вид, който е предоставен, обезпечен или гарантиран от Остерайхише
Контролбанк АГ (Oesterreichische Kontrollbank
AG) или всяка подобна българска институция
за целите на насърчаване на износа;
в) във връзка с продажбата на кредит на
всякакво промишлено, търговско или научно
оборудване; или
г) по заем от какъвто и да е вид, предоставен от банка.
4. Терминът „лихви“, използван в този член,
означава доход от вземания за дълг от всякакъв
вид независимо от това, дали са обезпечени
или не с ипотека и носещи или не правото
на участие в печалбите на длъжника, и поспециално доходи от държавни ценни книжа
и доходи от бонове и облигации, включително
от премии и бонуси, свързани с такива ценни
книжа, бонове или облигации. Санкции за
закъснели плащания не се считат за лихви за
целите на този член.
5. Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат,
ако притежателят на лихвите, който е местно
лице на едната договаряща държава, извършва
стопанска дейност в другата договаряща държава, от която произхождат лихвите, посредством
намиращо се там място на стопанска дейност
и вземането за дълг, във връзка с което се плащат лихвите, е действително свързано с такова
място на стопанска дейност. В такъв случай се
прилагат разпоредбите на чл. 7.
6. Лихвите се считат за възникнали в едната
договаряща държава, когато платецът е местно
лице на тази държава. Когато обаче платецът
на лихвите независимо дали е местно лице на
едната договаряща държава, или не, притежава
в едната договаряща държава място на стопанска дейност, във връзка с което е възникнал
дългът, който поражда плащането на лихвите,
и тези лихви са за сметка на такова място на
стопанска дейност, ще се счита, че тези лихви
произхождат от държавата, в която се намира
мястото на стопанска дейност.
7. Когато поради особените взаимоотношения
между платеца и притежателя или между тях
двамата и някое друго лице сумата на лихвите,
като се има предвид задължението, за което
се изплащат, надвишава сумата, която би била
договорена между платеца и притежателя при
липсата на тези взаимоотношения, разпоредбите
на този член се прилагат само по отношение на
последната сума. В такъв случай надвишаващата
сума се облага съобразно законодателството на
всяка договаряща държава, като съответно се
имат предвид останалите разпоредби на тази
спогодба.
Член 12
Авторски и лицензионни възнаграждения
1. Авторските и лицензионните възнаграждения, произхождащи от едната договаряща
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държава и платени на местно лице на другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
2. Авторските и лицензионните възнаградения, посочени в ал. 1, обаче могат да се облагат
с данък и в договарящата държава, от която
произхождат, и съобразно законодателството
на тази държава, но когато притежателят на
авторските и лицензионните възнаграждения е
местно лице на другата договаряща държава,
така наложеният данък няма да надвишава
5 процента от брутната сума на авторските и
лицензионните възнаграждения.
3. Терминът „авторски и лицензионни възнаграждения“, използван в този член, означава
плащания от всякакъв вид, получени за използване или за правото на използване на всяко
авторско право за литературно, художествено
или научно произведение, включително кинофилми, на всеки патент, търговска марка,
чертеж или модел, план, секретна формула
или процес, или за използването или правото на използване на промишлено, търговско
или научно оборудване или за информация,
отнасяща се до промишлен, търговски или
научен опит.
4. Разпоредбите на алинеи 1 и 2 не се
прилагат, ако притежателят на авторските и
лицензионните възнаграждения, който е местно
лице на едната договаряща държава, извършва стопанска дейност в другата договаряща
държава, от която произхождат авторските и
лицензионните възнаграждения, чрез място на
стопанска дейност, разположено там, и правото или собствеността, във връзка с които се
изплащат авторските и лицензионните възнаграждения, е действително свързано с такова
място на стопанска дейност. В такъв случай
се прилагат разпоредбите на чл. 7.
5. Авторските и лицензионните възнаграждения се считат за възникнали в едната договаряща държава, когато платецът е местно
лице на тази държава. Когато обаче платецът
на авторските и лицензионните възнаграждения
независимо дали е местно лице на едната договаряща държава или не, притежава в едната
договаряща държава място на стопанска дейност,
във връзка с което възниква задължението за
изплащане на авторските и лицензионните
възнаграждения и тези авторски и лицензионни
възнаграждения са за сметка на такова място
на стопанска дейност, то тогава ще се счита,
че тези авторски и лицензионни възнаграждения възникват в държавата, в която се намира
мястото на стопанска дейност.
6. Когато поради особените взаимоотношения между платеца и притежателя или между
тях двамата и някое друго лице сумата на
авторските и лицензионните възнаграждения,
като се има предвид използването, правото или
информацията, за които те се плащат, надвишава сумата, която би била договорена между
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платеца и притежателя при липсата на такива
взаимоотношения, разпоредбите на този член
ще се прилагат само по отношение на последната сума. В такъв случай надвишаващата сума
ще се облага съобразно законодателството на
всяка договаряща държава, като се имат предвид останалите разпоредби на тази спогодба.
Член 13
Печалби от прехвърляне на имущество
1. Печалбите, получени от местно лице на
едната договаряща държава от прехвърляне
на недвижимо имущество, посочено в чл. 6
и намиращо се в другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга
държава.
2. Печалбите от прехвърляне на движимо
имущество, съставляващо част от активите на
място на стопанска дейност, което предприятие
на едната договаряща държава има в другата
договаряща държава, включително печалбите
от прехвърляне на такова място на стопанска
дейност (самостоятелно или заедно с цялото
предприятие), могат да се облагат с данък в
тази друга държава.
3. Печалбите, получени от предприятие на
едната договаряща държава от прехвърляне
на морски или речни кораби или самолети,
използвани в международния транспорт, или на
движимо имущество, свързано с използването
на такива морски или речни кораби или самолети, се облагат с данък само в тази държава.
4. Печалбите, получени от местно лице на
едната договаряща държава от прехвърляне
на дялове или акции в дружество, което е
местно лице на другата договаряща държава,
различни от:
а) акции, които се търгуват на призната
фондова борса; или
б) дялове или акции в дружество, в което
прехвърлителят притежава най-малко 20 процента от имуществото,
могат да се облагат с данък в тази друга държава.
5. Печалбите от прехвърляне на всякакво
имущество, различно от посоченото в алинеи
1, 2, 3 и 4, се облагат с данъци само в договарящата държава, на която прехвърлителят е
местно лице.
Член 14
Доходи от трудово правоотношение
1. Като се имат предвид разпоредбите на
чл. 15, 17, 18, 19 и 20, заплати, надници и други
подобни възнаграждения, получени от местно
лице на едната договаряща държава въз основа на трудово правоотношение, се облагат с
данък само в тази държава, освен ако трудът
се полага в другата договаряща държава. Ако
трудът се полага по този начин, така получените
възнаграждения могат да се облагат с данък в
тази друга държава.
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2. Независимо от разпоредбата на ал. 1
възнаграждение, получено от местно лице на
едната договаряща държава за положен труд
в другата договаряща държава, се облага само
в първата посочена държава, ако:
а) получателят пребивава в другата държава
за период или периоди, ненадвишаващи общо
183 дни във всеки дванадесетмесечен период,
започващ или завършващ в съответната данъчна година, и
б) възнаграждението е платено от или за
сметка на работодател, който не е местно лице
на другата държава, и
в) възнаграждението не е за сметка на място на стопанска дейност, което работодателят
притежава в другата държава.
3. Независимо от предходните разпоредби на
този член възнаграждение, получено за положен
труд на борда на морски кораб или самолет
или на борда на речен кораб, опериран в речния транспорт, използвани от местно лице на
едната договаряща държава в международния
транспорт, може да се облага с данък в тази
държава.
Член 15
Директорски възнаграждения
Директорски възнаграждения и други подобни плащания, получени от местно лице на
едната договаряща държава в качеството му
на член на борд на директорите или на друг
подобен орган на дружество, което е местно
лице на другата договаряща държава, могат
да се облагат с данък в тази друга държава.
Член 16
Художествени изпълнители и спортисти
1. Независимо от разпоредбите на чл. 7
и 14 доходите, получени от местно лице на
едната договаряща държава в качеството му
на художествен изпълнител, като театрален,
кино-, радио- или телевизионен артист или като
музикант или спортист, от личната му дейност
като такъв, извършвана в другата договаряща
държава, могат да се облагат с данък в тази
друга държава.
2. Когато доходи от личната дейност, извършвана от художествен изпълнител или спортист,
в качеството му на такъв, се получават не от
самия художествен изпълнител или спортист,
а от друго лице, тези доходи независимо от
разпоредбите на чл. 7 и 14 могат да се облагат
с данък в договарящата държава, в която се
извършва дейността на художествения изпълнител или спортиста.
3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат
по отношение на доходи, получени във връзка с
дейността на художествен изпълнител или спортист, извършвана в едната договаряща държава,
ако посещението му в тази държава е изцяло
или основно финансирано от публични фондове
на другата държава или от нейно политическо
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подразделение или орган на местна власт или
от институция, която е призната за институция
с идеална цел. В този случай доходът се облага
с данък само в договарящата държава, на която
лицето е местно лице.
Член 17
Пенсии
1. Като се имат предвид разпоредбите на
ал. 2 на чл. 18, пенсии и други подобни плащания, изплатени на местно лице на едната
договаряща държава във връзка с трудово правоотношение в миналото, се облагат с данък
само в тази държава.
2. Независимо от разпоредбите на ал. 1
изплатени пенсии и всякакви други подобни плащания, извършени на основание на
обществена схема, представляваща част от
социалноосигурителната система на едната
договаряща държава, се облагат с данъци само
в тази държава.
Член 18
Държавна служба
1. а) Заплати, надници и други подобни
възнаграждения, различни от пенсия, изплатени
от едната договаряща държава или от нейно
политическо подразделение, неин орган на
местна власт или неин законоустановен орган,
на физическо лице за извършени услуги на
тази държава или подразделение или орган, се
облагат с данък само в тази държава.
б) Такива заплати, надници и други подобни
възнаграждения обаче се облагат с данък само
в другата договаряща държава, ако услугите са
извършени в тази държава и физическото лице
е местно лице на тази държава, което:
I. е гражданин на тази държава; или
II. не е станало местно лице на тази държава единствено с цел извършване
на услугите.
2. а) Всяка пенсия, изплатена от или за
сметка на фондове, създадени от едната договаряща държава или нейно политическо
подразделение, неин орган на местна власт
или неин законоустановен орган, на физическо
лице за извършени услуги на тази държава или
подразделение или орган, се облагат с данък
само в тази държава.
б) Такава пенсия обаче се облага с данък
само в другата договаряща държава, ако физическото лице е местно лице и гражданин на
тази държава.
3. Разпоредбите на членове 14, 15, 16 и 17
се прилагат по отношение на заплати, надници и други подобни възнаграждения, както и
за пенсии, за услуги, извършени във връзка
със стопанска дейност, осъществена от едната
договаряща държава или нейно политическо
подразделение, неин орган на местна власт или
неин законоустановен орган.
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Член 19
Студенти и стажанти
Студент или стажант, който се намира в
едната договаряща държава единствено с цел
образование или стаж и който е или е бил
непосредствено преди пристигането си местно
лице на другата договаряща държава, е освободен от облагане с данък в първата посочена
държава за плащания, получени от източници
извън тази първа посочена държава за целите
на неговата издръжка, образование или стаж.
Член 20
Преподаватели и научни работници
1. Физическо лице, което посещава едната
договаряща държава за период ненадвишаващ
две години единствено с цел преподавателска
или изследователска дейност в университет, колеж, училище или друга призната образователна
институция в тази държава и което е или е било
непосредствено преди това посещение местно
лице на другата договаряща държава, е освободено от облагане с данък в първата посочена
държава по отношение на възнаграждението му
за такава преподавателска или изследователска
дейност, ако това възнаграждение е получено
от източници извън тази държава.
2. Разпоредбата на ал. 1 не се прилага по
отношение на доходи от научни изследвания,
ако тези дейности са предприети от физическото лице не в обществен интерес, а основно
за облагодетелстване на някое частно лице
или лица.
Член 21
Други доходи
1. Елементи от дохода на местно лице на
едната договаряща държава независимо от техния източник, които не са изрично посочени
в предходните членове на тази спогодба, се
облагат с данък само в тази държава.
2. Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат по
отношение на доходи, различни от доходи от
недвижимо имущество, определено в ал. 2 на
член 6, когато получателят на такива доходи
като местно лице на едната договаряща държава извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава чрез намиращо се там
място на стопанска дейност и правото или
собствеността, във връзка с които се изплаща
доходът, са действително свързани с такова
място на стопанска дейност. В такъв случай
се прилагат разпоредбите на чл. 7.
3. Доход на местно лице на едната договаряща държава, получен от другата договаряща
държава по иск за издръжка, може да не се
облага с данък в първата посочена държава,
ако този доход би бил освободен от облагане
с данък съгласно законодателството на другата
договаряща държава.
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І V

ОБЛАГАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
Член 22
Имущество
1. Имущество, състоящо се от недвижимо
имущество, определено в чл. 6, притежавано
от местно лице на едната договаряща държава
и намиращо се в другата договаряща държава,
може да се облага с данък в тази друга държава.
2. Имуществото, състоящо се от движимо
имущество, образуващо част от активите на
място на стопанска дейност, което предприятие
на едната договаряща държава притежава в
другата договаряща държава, може да се облага
с данък в тази друга държава.
3. Имущество, състоящо се от морски и
речни кораби и самолети, експлоатирани в
международния транспорт от местно лице на
едната договаряща държава, както и от движими вещи, свързани с експлоатацията на такива
морски и речни кораби и самолети, се облага
с данък само в тази държава.
4. Всички други елементи от имуществото
на местно лице на едната договаряща държава
се облагат с данък само в тази държава.
Г л а в а

V

МЕТОДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
Член 23
Метод на освобождаване
1. Когато местно лице на едната договаряща
държава получава доходи или притежава имущество, които в съответствие с разпоредбите
на тази спогодба могат да се облагат с данък в
другата договаряща държава, първата посочена
държава, спазвайки разпоредбите на ал. 2 и 3,
ще освободи такива доходи или имущество от
облагане с данък.
2. Когато местно лице на едната договаряща държава получава доходи, които в
съответствие с разпоредбите на чл. 10, 11
или 12 и ал. 4 на чл. 13 могат да се облагат с данък в другата договаряща държава,
първата посочена държава ще допусне като
приспадане от данъка върху доходите на това
местно лице, сума, равна на данъка, платен
в другата държава. Такова приспадане обаче
няма да надвишава тази част от данъка, както е изчислен преди приспадането, която е
причислима към тези доходи, произхождащи
от тази друга държава.
3. Когато в съответствие с която и да е от
разпоредбите на спогодбата получените доходи
или притежаваното имущество от местно лице
на едната договаряща държава са освободени
от облагане с данък в тази държава, същата
държава може въпреки това при определяне
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размера на данъка върху останалите доходи
или имущество на това местно лице да вземе
предвид освободените доходи или имущество.
4. Разпоредбата на ал. 1 не се прилага по
отношение на получени доходи или притежавано имущество от местно лице на едната
договаряща държава, ако другата договаряща
държава според разпоредбите на тази спогодба
освобождава от облагане с данък тези доходи
или имущество или прилага разпоредбите на
ал. 2 на чл. 10, 11 и 12 по отношение на тези
доходи.
Г л а в а

V І

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 24
Равенство в третирането
1. Националните лица на едната договаряща
държава не подлежат в другата договаряща
държава на каквото и да е данъчно облагане
или свързаните с него задължения, които са
различни или по-обременителни от данъчното облагане и свързаните с него задължения,
на които са или могат да бъдат подложени
при същите обстоятелства, и по-специално
по отношение на качеството местно лице,
националните лица на тази друга държава.
Независимо от разпоредбите на чл. 1 тази
алинея се прилага и по отношение на лица,
които не са местни лица на едната или на
двете договарящи държави.
2. Данъчното облагане на място на стопанска дейност, което предприятие на едната
договаряща държава има в другата договаряща
държава, не може да бъде по-неблагоприятно
в тази друга държава, отколкото данъчното
облагане на предприятия на тази друга държава, които извършват същите дейности. Тази
разпоредба няма да се счита като задължаваща
едната договаряща държава да предоставя на
местни лица на другата договаряща държава
каквито и да е лични намаления, облекчения
или приспадания за целите на данъчното облагане с оглед гражданското им състояние или
семейните им задължения, каквито тя предоставя на собствените си местни лица.
3. Освен в случаите, когато се прилагат
разпоредбите на ал. 1 на член 9, ал. 7 на член
11 или ал. 6 на член 12, лихви, авторски и
лицензионни възнаграждения и други плащания, извършени от предприятие на едната
договаряща държава на местно лице на другата
договаряща държава, за целите на определяне
на облагаемите печалби на това предприятие,
ще се изключват от облагане при същите условия, както ако биха били платени на местно
лице на първата посочена държава. Аналогично
всякакви задължения на предприятие на едната
договаряща държава към местно лице на другата
договаряща държава за целите на определянето
на облагаемото имущество на това предприятие
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ще се изключват от облагане при същите условия, както ако биха били договорени с местно
лице на първата посочена държава.
4. Предприятия на едната договаряща държава, имуществото на които изцяло или частично се притежава или контролира, пряко или
непряко, от едно или повече местни лица на
другата договаряща държава, няма да се подлагат в първата посочена държава на данъчно
облагане или свързаните с него задължения,
които са различни или по-обременителни от
данъчното облагане и свързаните с него задължения, на които са или могат да бъдат подложени други подобни предприятия на първата
посочена държава.
5. Независимо от разпоредбите на чл. 2
разпоредбите на този член се прилагат по отношение на данъци от всякакъв вид и описание.
Член 25
Процедура на взаимно споразумение
1. Когато едно лице счете, че действията
на едната или на двете договарящи държави
водят или ще доведат за него до данъчно облагане, несъответстващо на разпоредбите на
тази спогодба, то може независимо от средствата за защита, предвидени в националните
законодателства на тези държави, да представи
своя случай пред компетентния орган на договарящата държава, на която е местно лице,
или ако случаят му е по ал. 1 на член 24, пред
компетентния орган на договарящата държава,
на която е национално лице. Случаят трябва
да бъде представен в срок от три години от
първото уведомяване за действието, водещо до
данъчно облагане, несъответстващо на разпоредбите на спогодбата.
2. Компетентният орган, ако счете, че възражението е основателно и ако не е в състояние
да достигне сам до удовлетворително разрешение, ще положи усилия да реши случая посредством взаимно споразумение с компетентния
орган на другата договаряща държава с оглед
да се избегне данъчно облагане, което не е в
съответствие със спогодбата. Всяко постигнато
споразумение ще се приложи независимо от
сроковете, предвидени в националното законодателство на договарящите държави.
3. Компетентните органи на договарящите
държави ще положат усилия да разрешат посредством взаимно споразумение всички затруднения или съмнения, възникващи във връзка
с тълкуването или прилагането на спогодбата.
Те също така могат да се консултират взаимно
за избягване на двойното данъчно облагане за
случаи, които не са предвидени в спогодбата.
4. Компетентните органи на договарящите
държави могат да контактуват директно помежду
си, включително и чрез съвместна комисия,
състояща се от тях самите или техни представители, с цел постигане на споразумение по
смисъла на предходните алинеи.
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Член 26
Обмен на информация
1. Компетентните органи на договарящите
държави ще си разменят такава информация,
за която се предполага, че се отнася към
изпълнение разпоредбите на тази спогодба
или по отношение на администрирането или
привеждането в изпълнение на вътрешните
законодателства относно данъци от всякакъв
вид и описание, наложени от страна на договарящите държави или техните политически
подразделения или органи на местна власт,
доколкото предвиденото в тях данъчно облагане не противоречи на спогодбата. Обменът
на информация не е ограничен от чл. 1 и 2.
2. Всяка информация, получена съгласно
ал. 1 от едната договаряща държава, ще се счита за поверителна, също както информацията,
получена съобразно вътрешното законодателство на тази държава и ще се разкрива само
на лица или органи (включително съдилища
и административни органи), занимаващи се с
определянето или събирането, принудителното
изпълнение или наказателното преследване,
както и решаването на жалби във връзка с
данъците, посочени в ал. 1, както и с надзора
на посочените. Такива лица или органи ще
ползват информацията само за такива цели. Те
могат да разкриват информацията на съдебни
процеси или при постановяване на съдебни
решения. Независимо от горното информация,
получена от едната договаряща държава, може
да бъде използвана за други цели, когато тази
информация може да бъде използвана за такива
други цели съгласно законодателствата на двете
държави и компетентните органи на предоставящата държава разрешат такава употреба.
3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 в никакъв случай няма да се разглеждат като налагащи на
една от договарящите държави задължението:
а) да предприема административни мерки,
отклоняващи се от законите и административната практика на тази или на другата договаряща държава;
б) да предоставя информация, която не
може да се получи съгласно законите или по
обичайна административна процедура на тази
или на другата договаряща държава;
в) да предоставя информация, която би
разкрила каквато и да е търговска, стопанска,
промишлена или професионална тайна или
търговска процедура, или информация, чието
разкриване би противоречало на обществения
ред (ordre public).
4. Когато едната договаряща държава поиска
информация в съответствие с този член, другата договаряща държава ще използва своите
способи за събиране на информация, за да
набави поисканата информация, дори когато
тази друга държава може да не се нуждае от
тази информация за собствени данъчни цели.
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Задължението по предходното изречение се
ограничава от алинея 3, но в никакъв случай
това ограничение няма да се разглежда като
даващо право на едната договаряща държава
да откаже предоставянето на информация
само поради това, че няма интерес от такава
информация.
5. Разпоредбите на ал. 3 в никакъв случай
няма да се разглеждат като даващи право на
едната договаряща държава да откаже предоставянето на информация само поради това, че
информацията се пази от банка, друга финансова институция, номиниран представител или
лице, което действа като агент или фидуциар,
или поради това, че информацията е свързана
с участие в определено лице.
Член 27
Членове на дипломатически представителства и консулски служби
Нищо в тази спогодба не засяга данъчните
привилегии на членовете на дипломатическите
представителства и на консулските служби,
предоставяни съобразно общите норми на
международното право или разпоредбите на
специални споразумения.
Г л а в а

V І І

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 28
Влизане в сила
1. Всяка от договарящите държави ще уведоми другата, че са изпълнени изискванията
на нейното законодателство за влизане в сила
на тази спогодба.
2. Спогодбата влиза в сила на датата на
последното уведомление и нейните разпоредби
се прилагат:
а) по отношение на данъците, удържани при
източника, за доходи, получени на или след
1 януари на календарната година, следваща
годината, в която спогодбата влиза в сила; и
б) по отношение на другите данъци, за всяка
данъчна година, започваща на или след 1 януари на календарната година, в която спогодбата
влиза в сила.
3. Разпоредбите на Спогодбата между Народна република България и Република Австрия
за избягване на двойното облагане с данъци на
доходите и имуществата, подписана в София
на 20 април 1983 г., ще престанат да действат
на датата, предхождаща деня, на която става
приложима тази спогодба.
Член 29
Прекратяване
Тази спогодба остава в сила, докато бъде
прекратена от една от договарящите държави. Всяка от договарящите държави може да
прекрати действието на спогодбата по дипломатически път, като писмено уведоми другата
за прекратяването на или преди тридесетия
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ден на месец юни на всяка календарна година
след изтичането на петата година от датата, на
която спогодбата влиза в сила. В такъв случай
спогодбата ще престане да действа по отношение на данъците за всяка данъчна година,
започваща след 31 декември на календарната
година, в която е направено уведомлението.
В удостоверение на горното упълномощените
представители на двете договарящи държави
подписаха тази спогодба.
Съставена в два оригинални екземпляра във
Виена на 20 юли 2010 г. на български, немски
и английски език, като всички текстове имат
еднаква сила. В случай на различия в тълкуването меродавен е английският текст.
За Република България:
Трайчо Трайков,
министър на
икономиката,
енергетиката и туризма

За Република Австрия:
Йозеф Прьол,
федерален министър
на финансите

ПРОТОКОЛ
В момента на подписване на Спогодбата
за избягване на двойното данъчно облагане на
доходите и имуществото, сключена на днешния
ден между Република България и Република
Австрия, долуподписаните се съгласиха, че
следните разпоредби ще бъдат неразделна част
от спогодбата.
1. Към ал. 2 на чл. 2
Спогодбата ще се прилага по отношение
на данъците върху общата сума на надниците
и заплатите, изплащани от предприятия, ако
тези данъци заместват данъчното облагане на
доходите от трудови правоотношения на физическите лица, изплатени от тези предприятия.
Спогодбата обаче няма да се прилага по отношение на тези данъци, ако те са наложени
като допълнение към данъчното облагане на
дохода от трудови правоотношения.
2. Към ал. 3 на чл. 5
Ако местно лице на едната договаряща
държава разполага в другата договаряща държава към датата, на която тази спогодба става
приложима, със строителна площадка, строителен или монтажен обект и ако този обект
продължава след датата, на която тази спогодба
става приложима, тогава шестмесечният период
ще се изчислява от така посочената тук дата,
но това облекчение в никакъв случай няма
да надвишава дванадесет месеца от датата, на
която строителната площадка, строителният или
монтажният обект са започнали да съществуват.
3. Към ал. 4 на чл. 13
Печалбите от прехвърляне на дялове и акции,
посочени в букви „а“ и „б“ на ал. 4, се облагат
с данъци само в договарящата държава, на
която прехвърлителят е местно лице.
4. Към ал. 3 на чл. 16
а) Дейностите, осъществени от художествени
изпълнители или спортисти при посещението
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им в едната договаряща държава, ще се считат
за финансирани основно от публични фондове,
когато поне 75 % от разходите за тези дейности
са понесени от публични фондове.
б) Счита се, че ал. 3 се прилага също и по
отношение на юридически лица, които извършват дейност чрез оркестри, театри, балетни
групи, както и по отношение на членовете на
такива културни организации, ако тези юридически лица по принцип са лица с идеална цел
и това е удостоверено от компетентния орган
на държавата на местното лице.
5. Към ал. 3 на чл. 21
а) За целите на ал. 3 такива плащания
включват и плащания за вреди от престъпления,
ваксинации и плащания на други подобни причини, както и плащания за издръжка в случай
на развод и плащания за издръжка на дете.
б) Доходът, посочен в тази алинея, няма
да се взема предвид при прилагане на метода
освобождаване с прогресия.
6. Към чл. 26
а) Компетентните органи на запитващата
държава предоставят следната информация на
компетентните органи на запитаната държава
при отправяне на молба за информация по
спогодбата, за да покажат, че се предполага,
че информацията се отнася към молбата:
i. идентификация на лицето, което под		 лежи на ревизия или проверка;
ii. изявление за търсената информация,
включително нейния характер, и формата, под която запитващата държава
желае да получи информацията от
запитаната държава;
iii. данъчната цел, за която се търси ин		 формацията;
iv. основания, въз основа на които се
счита, че исканата информация е
налична в запитваната държава или
се притежава или е под контрола на
лице, което е под юрисдицията на
запитваната държава;
v. името и адреса на всяко лице, за което
се смята, че притежава исканата информация;
vi. изявление, че запитващата държава е
използвала всички средства, с които
разполага на своя територия, за да
получи информацията, освен такива,
които биха довели до прекомерни
трудности.
б) Счита се, че алинея 5 на член 26 не задължава договарящите държави да разменят
информация на спонтанна или автоматична
основа.
7. Тълкуване на спогодбата
Счита се, че в разпоредбите на спогодбата,
които са договорени съгласно съответстващите
им разпоредби от Модела на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
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и имуществото на ОИСР, като цяло се влага
същият смисъл като този, изразен в Коментара
на ОИСР по отношение на съответстващите им
разпоредби. Разбирането, отразено в предходното
изречение, не се отнася към следното:
а) всички резерви или забележки, както и
позициите по Модела на Спогодба на ОИСР
или Коментара към него, изразени от всяка
договаряща държава;
б) всички тълкувания в противен смисъл в
този протокол;
в) всички тълкувания в противен смисъл
в публикувано обяснение от някоя от договарящите държави, което е предоставено на
компетентния орган на другата договаряща
държава преди влизането в сила на спогодбата;
г) всички тълкувания в противен смисъл,
договорени от компетентните органи след
влизането в сила на спогодбата.
Коментарът на ОИСР с неговите изменения, представлява средство за тълкуване по
смисъла на Виенската конвенция за правото
на договорите от 23 май 1969 г.
В удостоверение на горното упълномощените
представители на двете договарящи държави
подписаха този протокол.
Съставен в два оригинални екземпляра във
Виена на 20 юли 2010 г. на български, немски
и английски език, като всички текстове имат
еднаква сила. В случай на различия в тълкуването меродавен е английският текст.
За Република България:
Трайчо Трайков,
министър на
икономиката,
енергетиката и туризма
4035

За Република Австрия:
Йозеф Прьол,
федерален министър
на финансите

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Чешката република за
сътрудничество в борбата с престъпността и
опазването на обществения ред и сигурност
(Утвърдено с Решение № 75 от 18 февруари
2010 г. на Министерския съвет. В сила от 9
март 2011 г.)
Правителството на Република България и
mравителството на Чешката република (наричани по-нататък „договарящи страни“),
с цел предприемане на общи усилия за развитието и изграждането на Европейския съюз
като зона на свобода, сигурност и правосъдие,
водени от намерението да развиват и укрепват приятелските връзки и международното
сътрудничество на договарящите страни,
ръководени от убеждението, че сътрудничеството е от особено значение за ефективното предотвратяване и борба с престъпността,
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по-специално на организираната престъпност,
тероризма, незаконния трафик на наркотични
и психотропни вещества, трафика на хора и
незаконната миграция,
стремейки се към установяване и развиване
на сътрудничеството в областта на обучението
и подготовката на полицейски служители и
служителите на други органи, ангажирани в
борбата с престъпността (наричани по-нататък
„полицейски служители“),
имайки за цел да осигурят на своите граждани
и на други лица, пребиваващи на територията
на държавите на договарящите страни, ефикасна
защита от престъпни действия,
в съответствие с националните законодателства и международните задължения на своите
държави,
се споразумяха за следното:
Член 1
(1) Договарящите страни в съответствие с
националното си законодателство и международните си задължения ще си сътрудничат чрез
своите компетентни органи в предотвратяването, разкриването и разследването на престъпни
деяния и техните извършители, както и при
опазването на обществения ред и сигурност.
(2) Сътрудничеството по ал. 1 обхваща
особено борбата срещу:
1. престъпленията срещу живота, здравето
и личната свобода;
2. тероризма и неговото финансиране;
3. трафика на хора, сводничество, незаконния
трафик на човешки органи и тъкани;
4. сексуалната експлоатация на деца и детската порнография;
5. незаконната миграция във всичките є
проявни форми;
6. проявите на екстремизъм, расова ненавист
и ксенофобия;
7. незаконния трафик и търговия на упойващи
и психотропни вещества, както и на техните
прекурсори, в съответствие с Конвенцията на
ООН срещу незаконния трафик на упойващи и
психотропни вещества, приета на 20 декември
1988 г. във Виена;
8. незаконното производство, придобиване,
притежание, внос и износ, транзит или търговия
с оръжия, боеприпаси и експлозиви, химически,
биологически, радиоактивни и ядрени материали, стоки и технологии с двойна употреба
и военни материали, както и други опасни
вещества, включително опасни отпадъци;
9. преправянето на истински, изготвянето
на неистински и прокарването в обращение
на подправени парични знаци, марки и ценни
книжа, безналични разплащателни средства и
официални документи, особено документи за
пътуване;
10. измамите, незаконните финансови операции, изпирането на пари;
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11. корупцията и тежки икономически
престъпления;
12. престъпленията, свързани с произведения на изкуството и предмети с културна и
историческа стойност;
13. кражбите и други престъпления, свързани
с моторни превозни средства;
14. престъпленията срещу интелектуалната
собственост;
15. компютърните престъпления.
(3) Договарящите страни също така си
сътрудничат в областта на професионалното
обучение на полицейски служители.
(4) Сътрудничеството по това споразумение не обхваща разпоредбите за оказване на
правна помощ по наказателни въпроси, което
е в рамките на компетентността на органите
на правосъдието.
Член 2
В рамките на сътрудничеството по това споразумение договарящите страни по-специално:
1. обменят информация относно престъпни
деяния, лица, заподозрени във или участващи в извършването на престъпления, връзки
между извършителите на престъпления, организирани престъпни групи и тяхната структура, типичното поведение на лица и групи,
извършващи престъпни деяния, нарушения
на наказателно-правните норми и взетите
мерки, включително сведения за планирани
терористични атаки, засягащи интересите на
договарящите страни и терористични групи,
чиито членове планират, извършват или са
извършили престъпни деяния на територията
на държавите на договарящите страни;
2. си сътрудничат в издирването на лица
и вещи;
3. си сътрудничат в проследяването и изземването на приходите от престъпна дейност
и средствата за финансиране на тероризма;
4. си сътрудничат в прилагането на мерки,
взети на базата на програми за защита на
свидетели и други лица, които във връзка с
наказателното производство са изложени на
опасност от посегателство на здравето или
друга сериозна опасност;
5. си сътрудничат при прилагане на метода
на контролирана доставка с цел разкриване
на престъпление или установяване неговите
извършители;
6. си предоставят взаимно персонално,
техническо и организационно съдействие при
предотвратяването и разкриването на престъпления и установяването на техните извършители;
7. обменят информация, свързана с организирането на големи спортни мероприятия, с
цел опазване на обществения ред и сигурност;
8. при необходимост, организират работни
срещи по конкретни случаи на престъпна
дейност с цел провеждане на консултации,
подготовка и координация на мерки;

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

9. при необходимост позволяват, в съответствие с техните законодателства, присъствието на полицейски служители на другата
договаряща страна при провеждането на
полицейско разследване на територията на
своята държава; не се разрешава извършването на действия и мерки от полицейски
служители на територията на държавата на
другата договаряща страна;
10. обменят информация за резултатите
от криминалистически и криминологични
изследвания, за начините и методите за борба
с престъпността, стратегиите за разследване и
разкриване на престъпления, работни методи
и средства;
11. обменят информация за методите и
специфични нови форми на извършване на
престъпленията, излизащи извън националните
граници на договарящите страни;
12. си предоставят информация за предмети, използвани като средства за извършване
на престъпление или придобити в резултат
на престъпна дейност, или образци от такива
предмети;
13. в рамките на сътрудничеството в борбата с незаконната миграция си предоставят
информация за случаи и начини на преправяне
и използване на преправени документи за пътуване или документи за пребиваване, както и
информация, необходима за борбата с трафика
на хора и незаконната миграция;
14. обменят информация за нормативни
актове, аналитични и концептуални материали
и специализирана литература;
15. си сътрудничат в областта на първоначалното и последващото обучение и подготовка
на полицейски служители, обменят експерти с
цел повишаване на професионалната им подготовка и извършват обмяна на опит и взаимно
се запознават с начините и методите на борба
с престъпността.
Член 3
(1) Всяка договаряща страна може да разполага в самолети, които са регистрирани в
държавата на тази договаряща страна, свои
въоръжени полицейски служители, чиято задача
е да осигурят сигурността на борда на самолета
(наричани по-нататък „въздушни шерифи“).
Въздушните шерифи ще бъдат използвани в
съответствие с Конвенцията от 7 декември
1944 г. за Международната гражданска авиация
и нейните анекси, по-специално Анекс 17 и
документите за неговото прилагане, като съответно се зачитат правомощията на командира
на самолета съгласно Токийската конвенция от
14 септември 1963 г. за престъпления и някои
други действия, извършвани на борда на самолета, и в съответствие с други приложими
международноправни разпоредби, които са
задължителни за договарящите страни.
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(2) Министерствата на вътрешните работи
на договарящите страни договарят в отделен
протокол условията и реда за използването на
въздушните шерифи в самолети.
Член 4
Компетентните органи, осъществяващи
непосредствено сътрудничество по това споразумение, съобразно техните правомощия са:
1. За правителството на Република България:
– Министерство на вътрешните работи;
– Държавна агенция „Национална сигурност“;
– Агенция „Митници“.
2. За правителството на Чешката република:
– Министерство на вътрешните работи;
– Органите на полицията на Чешката република;
– Министерство на финансите – Финансово-аналитично звено;
– Генерална дирекция „Митници“.
Член 5
(1) Не по-късно от датата на влизане в сила
на това споразумение договарящите страни се
уведомяват за адрес, телефон, факс и други
данни за контакт на органите, посочени в чл. 4,
и техните звена. Органите, посочени в чл. 4,
незабавно се информират взаимно за всички
промени в тези данни.
(2) Договарящите страни незабавно се информират за всички промени в правомощията или
наименованията на органите, посочени в чл. 4.
Член 6
(1) Оказването на съдействие по това споразумение се осъществява по молба. Молбата
за предоставяне на информация, образци, вземане на мерки или друга форма на съдействие
по това споразумение се изпращат в писмена
форма, по факс или по електронна поща чрез
органите, посочени в чл. 4. При спешни случаи
молбата може да се отправи устно, с последващо
незабавно писмено потвърждение.
(2) Молбата по алинея 1 следва да бъде
изпълнена от компетентния орган на замолената договаряща страна без ненужно забавяне.
Компетентният орган на замолената договаряща
страна може да поиска допълнителна информация, ако това е необходимо за изпълнението
на молбата.
(3) Компетентните органи на договарящите
страни в отделни случаи си предоставят информация и без да е отправена молба, ако считат,
че тази информация би била от значение за
другата договаряща страна за превенцията и
разкриването на престъпления или установяване на техните извършители или за охраната
на обществения ред и сигурност.
Член 7
(1) Всяка договаряща страна може изцяло
или частично да откаже изпълнението на молба за съдействие по това споразумение, ако
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счете, че изпълнението на молбата може да
накърни суверенитета, сигурността или други
важни интереси на държавата є или да наруши
правовия є ред или международни задължения.
(2) Договарящите страни незабавно писмено се уведомяват в случай на отказ или на
частично изпълнение на молба за съдействие.
(3) Договарящите страни могат да поставят
условия за изпълнение на молбата, които са
задължителни за другата договаряща страна.
Член 8
При прилагането на това споразумение
компетентните органи на договарящите страни
използват английски език.
Член 9
(1) Всяка договаряща страна може по договореност с другата договаряща страна да
изпрати офицер(и) за връзка на територията
на държавата на другата договаряща страна.
(2) Офицерите за връзка осъществяват на
територията на държавата на другата договаряща страна поддържаща и консултативна дейност. Те предоставят информация и изпълняват
задачите си в съответствие с указанията на
изпращащата договаряща страна. Офицерите за
връзка оказват съдействие при установяването
на контакти и участват в организирането на
работни срещи.
(3) Офицерите за връзка на една от договарящите страни, изпратени в трета държава,
могат също така да представляват интересите
на другата договаряща страна по взаимно съгласие на договарящите страни и с писменото
съгласие на третата държава.
Член 10
Предоставянето на лични данни (наричани
по-нататък „данни“) и използването на предоставените данни се извършва при спазване на
следните условия:
1. Получаващата договаряща страна може
да използва данните само за целите и при
условията, определени от изпращащата договаряща страна. Използването на данните за
друга цел е допустимо само след предварителното писмено съгласие на изпращащата
договаряща страна.
2. По молба на изпращащата договаряща страна получаващата договаряща страна
предоставя информация за използването на
изпратените данни и получените при тяхното
използване резултати.
3. Данните могат да бъдат предоставяни единствено на органите, посочени в чл. 4, и на други
органи, ангажирани в борба с престъпността.
Предоставянето на данните на други органи се
допуска само след предварителното писмено
съгласие на изпращащата договаряща страна.
4. Изпращащата договаряща страна е длъжна
да гарантира верността на изпратените данни
и да проверява дали предоставянето им е не-
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обходимо и основателно. Ако впоследствие се
установи, че предоставените данни са неверни
или не е следвало да бъдат предоставяни, получаващата договаряща страна трябва да бъде
уведомена за това незабавно. Получаващата
страна извършва корекции на неверните данни
или унищожава данните, които не е следвало
да бъдат предоставени.
5. По молба на лицето, чиито данни са били
предоставени, след предварителното писмено
съгласие на другата договаряща страна то следва
да бъде уведомено за предоставените данни и
очаквания резултат от тяхното използване, ако
това не противоречи на националното законодателство на договарящата страна, от която
се иска предоставянето на тази информация.
6. Получаващата договаряща страна е длъжна
да унищожи предоставените данни, ако те не
са необходими повече за изпълнение на целта,
за която са били предоставени. В случай на
прекратяване на действието на това споразумение всички данни, получени при изпълнението
му, следва да бъдат унищожени не по-късно от
датата на прекратяването му, освен ако то не
бъде заменено с ново споразумение.
7. Договарящите страни са длъжни да
регистрират предоставените, получените и
унищожените данни. Регистърът съдържа информация относно целта на предоставянето,
изпращащите и получаващите органи, датата
на предоставянето, съдържанието на данните
и унищожаването им.
8. Договарящите страни са длъжни да осигурят ефективна защита на предоставените данни
срещу неразрешен достъп, последващото им
неразрешено предаване и неразрешените им
изменения и публикуване.
Член 11
Договарящите страни обменят класифицирана информация въз основа на отделно споразумение между техните държави за взаимен
обмен и защита на класифицирана информация.
Член 12
Предоставянето на получената информация
и материали на трети държави и международни
организации се допуска само след писменото
съгласие на изпращащата договаряща страна.
Член 13
Освен ако компетентните органи на договарящите страни не са уговорили друго предварително:
1. разходите за осъществяване на сътрудничеството по чл. 2, т. 4 са за сметка на договарящата страна, поискала съдействие,
2. разходите, свързани с осъществяването на
други форми на сътрудничество, са за сметка
на договарящата страна, оказваща съдействие
на другата договаряща страна, като и двете се
съобразяват с принципите на балансираност и
взаимност при покриването на разходите.
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Член 14
(1) Органите, посочени в чл. 4, могат в
случай на необходимост в съответствие с това
споразумение да подписват допълнителни
протоколи.
(2) В случай на необходимост по молба на
една от договарящите страни или по взаимно
съгласие представители на органите, посочени
в чл. 4, провеждат срещи за оценка на сътрудничеството по това споразумение.
Член 15
Споровете, които могат да възникнат във
връзка с тълкуването или прилагането на това
споразумение, се решават чрез преговори между органите, посочени в чл. 4. В случай че не
може да се постигне съгласие, спорът ще се
решава по дипломатически път.
Член 16
Това споразумение не засяга задълженията
на договарящите страни, произтичащи от други
двустранни или многостранни международни
договори, с които са обвързани държавите на
договарящите страни.
Член 17
(1) Това споразумение се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на
получаване по дипломатически път на втората
от нотите, с които договарящите страни взаимно
се уведомяват за изпълнението на съответните
национални процедури, необходими за влизането му в сила.
(2) Всяка от договарящите страни може
да прекрати това споразумение чрез писмено
уведомление, отправено до другата договаряща
страна по дипломатически път. Действието на
споразумението се прекратява шест месеца
след датата на получаване на уведомлението
за прекратяване от другата договаряща страна.
(3) От датата на влизане в сила на това
споразумение се прекратява споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Чешката република за
сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, незаконния трафик на
наркотици и психотропни вещества, тероризма
и други форми на тежки престъпления от 17
март 1999 г.
Изготвено в Брюксел на 30 ноември 2009 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български и чешки език, като и двата текста
имат еднаква сила.
За правителството на
Република България:
Цветан Цветанов,
заместник министърпредседател и министър
на вътрешните работи
3956

За правителството на
Чешката република:
Мартин Пецина,
министър на
вътрешните
работи
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО

за изпълнението на „Програма за енергийна
ефективност и зелена икономика“ в Репуб
лика България между Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма на
Република България и Европейската банка
за възстановяване и развитие
(Одобрен с Решение № 107 от 24 февруари
2011 г. на Министерския съвет. В сила от 2
март 2011 г.)
Този Меморандум за разбирателство („МР“)
се сключва между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма („Министерството“) и Европейската банка за възстановяване
и развитие („ЕБВР“ или „Банката“), всяка от
тях наричана по-долу „Страната“ и заедно наричани „Страните“;
Предвид необходимостта от повишаване на
енергийната ефективност, енергийната сигурност, насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници, както и от намаляване на въглеродните емисии, генерирани
от икономиката, определени като национални
приоритети за България, и фактът, че Стратегията на ЕБВР за България има за приоритет
насърчаването на инвестиции в областта на
енергийната ефективност и във възобновяема
енергия с оглед на високото равнище на енергоемкост на страната и предвижда увеличаване
подкрепата на Банката за устойчиво енергийно
финансиране и техническа помощ;
С оглед общия интерес на правителството
на Република България и на Банката по повод
развитие на устойчива енергия в България, както
е посочено в Меморандума за разбирателство
за устойчива енергия, сключен между Страните
на 17 март 2009 г.;
Отбелязвайки одобрената на 26 септември
2007 г. от Европейската комисия Оперативна
програма (съгласно определението в чл. 2 на
Регламент 1083/2006 на Комисията от 11 юли
2006 г. за определяне на общите разпоредби
на Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд и Кохезионния
фонд и отмяна на Регламент № 1260/1999
(ЕО), озаглавена „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007 – 2013 („ОП „Конкурентоспособност“),
в рамките на която приблизително 200 милиона евро от Европейския фонд за регионално
развитие и национално съфинансиране са
предназначени за подкрепа на повишаването
на ефективността и производителността на
малките и средните предприятия („МСП“) в
икономиката чрез насърчаване на инвести-
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циите на български предприятия в енергийна
ефективност и възобновяема енергия (Средства
по ОП „Конкурентоспособност“);
Отчитайки опита на Банката в предоставянето на кредитни линии за енергийна
ефективност в България, при които средства
за безвъзмездна помощ от международния
фонд, създаден с цел подпомагане безопасното
извеждане от експлоатация на блокове 1 – 4
на АЕЦ „Козлодуй“, са допълнени и съчетани
от Банката с кредитни линии, предоставени
на търговски банки, давайки възможност за
осъществяването на програма за финансиране на малки по размер проекти за устойчива
енергия предимно от МСП и домакинствата; и
Предвид намерението на Министерството
да разработи и имплементира програма, която
да подкрепя повишаването на ефективността и
производителността на сектора на МСП чрез
насърчаване на инвестиции на български предприятия в енергийна ефективност и възобновяема енергия („Програмата“), следвайки
вече установения от ЕБВР модел в България
по отношение на малки проекти за устойчива
енергия за МСП;
Министерството се обърна към ЕБВР с
молба за оказване на подкрепа и предоставяне
на ноу-хау за проектирането, имплементацията
и мониторинга на Програмата, отговорност за
осъществяването на която ще има Министерството; и
ЕБВР изрази интереса си да съфинансира
изпълнението на Програмата и да предостави
своя опит в осъществяването на подобни програми на Министерството и/или други субекти,
определени от него, както и да окаже подкрепа
за изграждането на административния капацитет, необходим за успешното разработване и
осъществяване на Програмата.
В резултат на това Страните постигнаха
разбирателство за следното:
I. Общо описание на Програмата
1. В съответствие с ОП „Конкурентоспособ
ност“ целта на Програмата е да насърчава и
подпомага развитието на сектора на МСП. В
частност Програмата има за цел:
– да подобри ефективността и производителността на технологиите, използвани от
предприятията, и така да доведе до по-благоприятни екологични резултати; и
– да намали енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване
на инвестициите, полезни за околната среда,
за намаляване на отпадъците, за енергоспестяващи производствени технологии и използване
на възобновяеми енергийни източници, допринасяйки за устойчиво екологично развитие.
2. Програмата ще се фокусира върху насърчаването на прехода към „зелена икономика“ и
ще бъде структурирана като инструмент, който
се състои от (i) заемен компонент, (ii) схема
за безвъзмездна финансова помощ и (iii) тех-
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ническа помощ. Графичното изображение на
структурата на Програмата и ролята и отговорностите на страните е показано в Приложение
А към Меморандума за разбирателство.
3. Програмата ще бъде финансирана и
управлявана съвместно от Страните, както
следва: безвъзмездната финансова помощ и
пакетът от техническа помощ за изпълнение
на Програмата (виж Раздел ІV от Меморандума) ще бъдат финансирани и управлявани от
Министерството, докато заемният компонент
ще бъде предоставен от определени търговски
банки в България („Участващи банки“), за
които ЕБВР ще създаде финансов механизъм,
определен по-долу като „Кредитната линия“.
ЕБВР ще финансира и управлява и пакета за
техническа помощ за подготовката на Програмата в консултации с Министерството.
4. За изпълнението на Програмата ще се
използват два различни подхода:
(а) технологично ориентиран подход за
малки по размери проекти за енергийна ефективност, при който, за да бъдат допустими за
финансиране, проектите трябва да включват
закупуване и инсталиране на оборудване, посочено в списък на материали и оборудване,
допустими за финансиране;
(б) подход на енергийния одит за по-големи
и по-сложни проекти за енергийна ефективност,
при който, за да бъде допустим за финансиране, всеки един от проектите трябва да бъде
анализиран и оценен на база на изчерпателен
набор от изисквания, свързани със собствеността, вида дейност, техническите параметри,
енергоспестяването, което проектът се очаква
да постигне, въздействието му върху околната
среда и финансовата му стабилност.
II. Заемен компонент и финансов инструмент на ЕБВР „Енергийна ефективност за
конкурентоспособна индустрия“
1. Инвестициите, които Участващите банки
ще финансират по заемния компонент, ще бъдат
приети по Програмата, в случай, че отговарят
на всички останали критерии за допустимост.
2. ЕБВР, при одобрение от Съвета на директорите на Банката, ще създаде финансов инструмент
„Енергийна ефективност за конкурентоспособна
индустрия“ („Кредитната линия“), съгласно който
Банката ще предоставя кредитни линии в общ
размер до 150 милиона евро („Средства по Кредитната линия“) на определени търговски банки
в България („Банки, участващи в Кредитната
линия“) за предоставяне на заеми по заемния
компонент на Програмата. Банките, участващи
в Кредитната линия, ще бъдат избрани от ЕБВР
съгласно политиките и процедурите на Банката.
3. Банките, участващи в Кредитната линия,
избрани от ЕБВР за изпълнение на Кредитната
линия, автоматично ще отговарят на условията
за участие в Програмата като Участващи банки
и за тях няма да се изисква отделен подбор от
страна на Министерството.
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4. От Участващите банки ще се изисква да
събират, съхраняват и предоставят на Министерството или на определен от него субект цялата
съответна информация и документация с оглед
улесняване изпълнението на задълженията за
докладване или други задължения въз основа
на съответните регламенти на Европейския
съюз по структурните фондове.
5. Участващите банки ще участват в потвърждаването на съответствието с изискванията
на процедурите за възлагане на поръчки при
избора на доставчици на услуги и оборудване
от кандидатите по Програмата.
III. Компонент за безвъзмездна финансова
помощ
1. Компонентът за безвъзмездната финансова
помощ ще бъде финансиран със Средства по
ОП „Конкурентоспособност“. Министерството
ще предприеме необходимите мерки да осигури
съвместимостта на Програмата с други програми
за безвъзмездна финансова помощ, от които
могат да се възползват българските предприятия.
2. Проект, отговарящ на изискванията, ще
получава безвъзмездна финансова помощ по
Програмата само след (i) оценка на проекта
и удостоверяване на успешното му изпълнение
(съгласно проектния цикъл, описан в Приложение
Б на Меморандума за разбирателство. Проектният цикъл може да бъде изменен от Страните
в процеса на структуриране на Програмата,
което от своя страна ще бъде покрито от пакета
техническа помощ за разработване на Програмата), като тези дейности ще бъдат извършени
от консултантите, наети от Министерството за
тези цели; и (ii) получаване на финансиране от
Участващите банки по заемния компонент.
3. Министерството ще предприеме необходимите мерки за ускоряване на цикъла на плащане
на безвъзмездната финансова помощ по Програмата в рамките на своите правноустановена
компетентност и правомощия по начин и обхват,
които съответстват на приложимите законови
рамки в Република България и в Европейския
съюз, за да изпълнява своевременно плащанията на безвъзмездната финансова помощ към
предприятията, които са осъществили проекти,
отговарящи на всички изисквания, и успешното
им изпълнение е успешно удостоверено.
4. Интензитетът на безвъзмездната помощ
спрямо общото финансиране, предоставено
за осъществяването на всеки един проект по
Програмата, ще бъде в рамките на 30 – 50 % от
допустимите разходи. Критериите за подбор 1 на
Критериите за подбор обхващат критериите, на които трябва да отговарят предприятията, за да могат да
участват в Програмата, типа проект, който може да
бъде финансиран, размера на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от критериите за подбор,
максималния размер на безвъзмездната финансова
помощ в абсолютна сума, изискванията за продължителност на изпълнението и т.н.
1
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проектите ще бъдат доразвити от Управляващия
орган при Министерството след консултации с
ЕБВР и ще бъдат уточнени преди началото на
Програмата. Разходите, които не са покрити
от безвъзмездната финансова помощ, ще бъдат
покрити от заемите, които дадено предприятие
получава по заемния компонент от Участващите
банки за финансиране на съответния проект.
IV. Компонент за техническа помощ
Както е отбелязано по-горе, Програмата
включва и ще бъде подкрепена с техническа
помощ, която се състои от два пакета:
а) пакет от техническа помощ за подготовката на Програмата, който ще бъде осъществен
от Консултант за подготовка на Програмата
(техническото задание за този консултант е
приложено в Приложение В към Меморандума
за разбирателство); този пакет от техническа
помощ ще бъде финансиран, възложен и договорът с Консултанта за подготовка на Програмата
ще бъде сключен от ЕБВР в съответствие с
политиките и правилата за поръчки на Банката
и всички други съответни политики и процедури на Банката, при условие че се подпише
писмо за отказ от претенции и за обезщетяване
във форма и съдържание, договорени между
Банката и Министерството;
б) пакет от техническа помощ за изпълнение
на Програмата, който ще бъде осъществен от
Асистент по проекта и Асистент по верификацията; този пакет от техническа помощ ще бъде
финансиран от ОП „Конкурентоспособност“,
като възлагането му, както и подписването
на договорите с двамата асистенти ще бъде
извършено от Управляващия орган в Министерството в съответствие с приложимата
нормативна уредба.
V. Държавна помощ
Министерството ще осигури съответствието на безвъзмездната финансова помощ с
разпоредбите на членове 12 и 13 от Регламент
№ 800/2008 на Комисията (ЕК) и на Регламент
№ 1998/2006 на Комисията (ЕК). В случаите,
в които е приложим Регламент № 800/2008 на
Комисията (ЕК), изпълнението на компонента
за безвъзмездна финансова помощ ще започне,
след като Министерството получи потвърждение
от министъра на финансите, че безвъзмездната
финансова помощ по Програмата отговаря на
правилата за държавни помощи, попадащи в
обхвата на груповото освобождаване.
VI. Изключителни права на ЕБВР и Участващите банки
ЕБВР ще има изключителното право да
съфинансира Програмата с Министерството
дотогава, докато първите 50 милиона евро
от общата сума на Средствата по Кредитната
линия са договорени от Банките, участващи в
Кредитната линия, във формата на заеми към
техните клиенти с цел финансиране изпълнението на проекти, отговарящи на критериите
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на Програмата. За целите на този параграф
терминът „договорени“ означава, че договорът
за заем е надлежно сключен между Банката,
участваща в Кредитната линия, и клиент на
съответната банка и този договор е влязъл в
сила независимо дали цялата сума на заема
по този договор за заем все още не е усвоена
от клиента на Банката, участваща в Кредитната линия.
VII. Консултативен комитет на Програмата
1. Министерството и Банката ще създадат
Консултативен комитет („Консултативен комитет на Програмата“), който ще се състои от по
двама представители с право на глас на всяка
една от Страните. Други институции, свързани
с ОП „Конкурентоспособност“ и Европейската
комисия, също могат да бъдат представени
в Консултативния комитет на Програмата с
членове без право на глас (наблюдатели).
2. Консултативният комитет на Програмата
ще отговаря за наблюдение на подготовката и
изпълнението на Програмата, което включва
наред с всичко останало преглед и одобряване
на всички документи и продукти от работата на
Консултанта по подготовката, като например:
(а) подробен проект на структурата на компонента за безвъзмездна финансова помощ и
неговото изпълнение;
(б) препоръки относно техническите изисквания и критериите за допустимост на инвестициите в устойчива енергия в съответствие с
най-добрите практики в областта;
(в) Оперативно ръководство за изпълнението
на Програмата и процедурите по Програмата;
(г) стратегия за изграждане на капацитета на
енергийните одитори и Участващите банки; и
(д) списък с материали и оборудване, допустими за финансиране по Програмата, и методология за изчисляване на енергоспестяването
и на намалението на въглеродните емисии от
проектите, които ще бъдат осъществени по
Програмата.
3. Консултативният комитет на Програмата
ще заседава редовно, но не по-рядко от веднъж
на всеки три месеца, за да обсъжда и оценява
напредъка в подготовката и изпълнението на
Кредитната линия и на Програмата и да разглежда въпроси, които се нуждаят от разрешаване,
включително последващи промени в обхвата
и съдържанието на Програмата.
VIII. Комуникация
Министерството и Банката определят следните лица за контакт по въпроси, свързани с
Меморандума за разбирателство:
(а) За Министерството: Грета Добрева, Директор на Дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ (Управляващ орган на
ОП „Конкурентоспособност“), Министерство
на икономиката, енергетиката и туризма;
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(б) За Банката: Даниел Берг, Директор,
България, Европейска банка за възстановяване
и развитие.
IX. Общи разпоредби
1. Приема се и е постигнато съгласие, че
нищо в този Меморандум за разбирателство
няма да ограничава или да се тълкува като ограничаващо правото или да възпрепятства ЕБВР
или Министерството да сключват меморандуми,
спогодби и/или споразумения с други страни
по отношение на проекти и/или дейности или
области на сътрудничество, обхванати от този
Меморандум за разбирателство.
2. Приема се и е постигнато съгласие, че
нищо в този Меморандум за разбирателство
няма да представлява или да се тълкува, че
представлява декларация за отказване от права
или друга модификация, изразена или предполагаема, по отношение на някой от имунитетите,
привилегиите или изключенията, от които ЕБВР
се ползва, произтичащи от разпоредбите на
Споразумението за създаването на Европейската
банка за възстановяване и развитие, която и
да е международна конвенция или приложима
нормативна уредба.
3. Споровете или дискусиите между Страните, които произтичат от или са във връзка с
този Меморандум за разбирателство, ще бъдат
уреждани по приятелски начин чрез преговори.
4. Този Меморандум за разбирателство влиза
в сила от датата на неговото подписване от
двете Страни. Той може да бъде изменян по
взаимно писмено съгласие на двете Страни.
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Всяка една от Страните може да прекрати този
Меморандум за разбирателство по всяко време,
като представи писмено на другата Страна
едномесечно предизвестие за прекратяване.
ЕБВР и Министерството подписват този
Меморандум за разбирателство в два оригинала
на английски и два оригинала на български
език, като всяка от Страните действа чрез
свой упълномощен представител. В случай на
несъответствия, водещо значение има английската версия.
За Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма:
Трайчо Трайков,
министър на икономиката, енергетиката
и туризма

За Европейската банка
за възстановяване
и развитие:
Даниел Берг,
директор на Европейската банка за възстановяване и развитие
за България

ПРИЛОЖЕНИЕ А: ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СТРУКТУРАТА НА ПРОГРАМАТА, РОЛЯ
И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
Страните предвиждат Програмата да бъде
структурирана като инструмент, при който пакетът
за техническа помощ за изпълнение на Програмата и безвъзмездната финансова помощ да бъде
управляван от Министерството, докато ЕБВР ще
предостави съфинансиране директно на Банките,
участващи в Кредитната линия за финансиране на
проекти, допустими по Програмата, в допълнение
към пакета техническа помощ за подготовката на
Програмата.

Техническа помощ
Консултант по
подготовка на
Програмата

ЕБВР

Кредитни линии
за местни
Участващи банки
за предоставяне
на заеми на МСП
(„Кредитната
линия”)

Меморандум за

Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма

разбирателство

(Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”)

Безвъзмездна
финансова помощ,
изплатена след
изпълнение и
верификация на
проектите

Енергийни
одитори

Участващи банки
Техническа
помощ
Асистент по
проекта

МСП

Tехническа
помощ
Асистент по
верификацията
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ПРОЕКТЕН ЦИКЪЛ
За изпълнение на задълженията си за управление и изпълнение на безвъзмездната финансова
помощ по Програмата на Управляващия орган
ще му бъде оказано съдействие от Асистента по
проекта, Участващите банки, Асистента по верификацията и енергийните одитори. Описаното подолу съдействие е примерно, като допълнително
ще бъде обсъдено и прецизирано от Страните.
1. Предприятието попълва Формуляр за кандидатстване с кратко описание на предприятието
и идеята на проекта и го представя на Асистента
по проекта за предварителна проверка.
2. Асистентът по проекта преглежда формуляра
и решава дали проектът отговаря на критериите и
дали предприятието трябва да следва технологично ориентирания подход или подхода за енергиен
одит. Асистентът по проекта издава Документ за
потвърждение на техническа допустимост.
А) Технологично ориентиран подход
В случай на малки по размер (т.е. при допустими
разходи за проекта под 500,000 евро с безвъзмездна
финансова помощ в рамките на прага на помощта
de minimis) и несложни инвестиции (например
подмяна на бойлер) проектът се счита за приемлив за финансиране и получаване на безвъзмездна финансова помощ в случай, че технологията
отговаря на минималните технически параметри
съгласно списъка на материалите и оборудването,
допустими за финансиране по Програмата. Този
списък определя и най-добрите налични технологии, които отговарят на изискванията за по-голяма
безвъзмездна финансова помощ.
1. С Документа за потвърждение на техническа
допустимост, което в случая на този подход потвърждава съответствие със списъка на материалите
и оборудването, допустими за финансиране по
Програмата, както и съответствие с най-добрите
налични технологии, когато са приложими за
проекта, предприятието се обръща към Участваща
банка и кандидатства за заем.
2. Участващата банка извършва предварителен
финансов анализ на кандидата и издава Документ
за потвърждение за финансова допустимост, с което
потвърждава, че принципно Участващата банка при
спазване на определени условия ще бъде готова
да предостави финансиране на предприятието за
инвестиция за енергийна ефективност.
3. Предприятието представя Документ за потвърждение на техническа допустимост и Документ
за потвърждение за финансова допустимост на
Договарящия орган/Оценителната комисия. Ролята и отговорностите на Оценителната комисия
и критериите, прилагани за оценка на проектите,
ще бъдат съгласувани впоследствие от Страните
след преглед на препоръките на Консултанта за
подготовка на Програмата.
4. Всички допуснати проектни предложения
ще бъдат оценявани в съответствие с критериите, описани в насоките за кандидатстване, и в
съответствие с ПМС № 121 от 2007 г. и за одобрените проектни предложения ще се подписва
Договор за безвъзмездна финансова помощ, който
потвърждава, че при успешно верифициране на
осъществяването на инвестицията предприятието
отговаря на изискванията за получаване на безвъзмездна финансова помощ.
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5. Предприятието представя Договора за безвъзмездна финансова помощ на Участваща банка
и кандидатства за заем. Като част от процеса на
одобрение на кредита от Участващата банка ще
се изисква да направи проверка на съответствието
с изискванията за възлагане на поръчки съгласно
ПМС № 55 от 2007 г. (точното естество на тази
проверка за съответствие ще бъде съгласувано покъсно от двете Страни след преглед на препоръките
на Консултанта по подготовка на Програмата).
6. Предприятието изпълнява проекта, информира
Договарящия орган, че проектът е готов за верификация и представя необходимата за верификацията
документация на Асистента по верификацията.
Документацията ще съдържа и доказателство, че
са били спазени съответните процедури за възлагане на поръчка за избор на доставчик на услуги/
оборудване съгласно ПМС № 55 от 2007 г.
7. Асистентът по верификация верифицира
проекта и издава Удостоверение за извършена
верификация и го представя на Договарящия орган
заедно с придружителните документи. Удостоверението за извършена верификация потвърждава, че
оборудването съответства на техническите изисквания съгласно списъка с материалите и оборудването, допустими за финансиране по Програмата,
и посочва очакваното ниво на енергоспестяване
и намаляване на въглеродни емисии в резултат
от осъществяването на проекта при обичайните
условия за извършване на дейността.
8. След получаване на Удостоверението за
извършена верификация и финалния отчет от
бенефициента Договарящият орган верифицира
и изплаща безвъзмездната финансова помощ по
сметката на бенефициента в банката2.
Б) Подход на енергиен одит
В случаи на по-големи и по-сложни проекти, като заменяне на технологии (например
модернизиране на пещ в керамична фабрика),
предприятието трябва да има енергиен одит и
предпроектно проучване за изпълнимост, изготвени
в съответствие с българската нормативна уредба,
преди да кандидатства за заем и за безвъзмездна
финансова помощ по Програмата.
1. С Документа за потвърждение на техническа
допустимост предприятието:
•
се обръща към Участваща банка и кандидатства за заем; и
•
се обръща към някой от предварително
избраните енергийни одитори за изготвяне на техническа документация на
проекта и заплаща стойността на тази
услуга със собствени средства.
2. Участващата банка извършва предварителен
финансов анализ на кандидата и издава Документ
за потвърждение за финансова допустимост, с което
потвърждава, че принципно Участващата банка при
спазване на определени условия ще бъде готова
да предостави финансиране на предприятието за
инвестиция за енергийна ефективност.
В зависимост от споразумението между предприятието и Участващата банка безвъзмездната
финансова помощ може да бъде използвана за
частично погасяване на заема.
(2)
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3. Енергийните одитори подготвят енергиен одит
и предпроектно проучване на проекта (в срок от
6 до 8 седмици) в съответствие с националните
изисквания и стандарти.
4. Предприятието предоставя Документа за
потвърждение на техническата допустимост,
енергийния одит, предпроектното проучване и
Документа за потвърждение за финансовата допустимост на Договарящия орган/Оценителната
комисия. Ролята и отговорностите на Оценителната комисия и критериите, прилагани за оценка
на проектните предложения, ще бъдат съгласувани впоследствие от Страните след преглед на
препоръките на Консултанта по подготовка на
Програмата.
5. Всички допуснати проектни предложения
ще бъдат оценявани в съответствие с критериите, описани в Насоките за кандидатстване, и в
съответствие с ПМС № 121 от 2007 г. и за одобрените проектни предложения ще се подписва
Договор за безвъзмездна финансова помощ, който
потвърждава, че при успешно верифициране на
осъществяването на инвестицията предприятието
отговаря на изискванията за получаване на безвъзмездна финансова помощ.
6. Предприятието представя Договора за безвъзмездна финансова помощ на Участваща банка
и кандидатства за заем. Като част от процеса
на одобрение на кредита от Участващата банка
ще се изисква да направи проверка на съответствието с изискванията за възлагане на поръчки
съгласно ПМС № 55 от 2007 г. (точното естество
на тази проверка за съответствие ще бъде съгласувано по-късно от двете Страни след преглед
на препоръките на Консултанта по подготовка
на Програмата).
7. Предприятието изпълнява проекта, информира Договарящия орган, че проектът е готов
за верификация и представя необходимата за
верификацията документация на Асистента по
верификацията. Документацията ще съдържа и
доказателство, че са били спазени съответните
процедури за възлагане на поръчка за избор на
доставчик на услуги/оборудване съгласно ПМС
№ 55 от 2007 г.
8. Асистентът по верификация верифицира
проекта и издава Удостоверение за извършена
верификация и го представя пред Договарящия
орган заедно със придружителните документи.
Удостоверението за извършена верификация потвърждава, че проектът е извършен в значителната
си част в съответствие с препоръките на енергийния одит и очакваните енергийни резултати3 от
проекта, в случай че дейността се извърша при
обичайните условия.
9. След получаване на Удостоверението за
извършена верификация и финалния отчет от
бенефициента Договарящият орган верифицира
и изплаща безвъзмездната финансова помощ

ВЕСТНИК

по сметката на бенефициента в банката. 4 Безвъзмездната финансова помощ ще включва и
възстановяване на разходите за енергиен одит до
определен максимален размер, посочен в Насоките
за кандидатстване.
Графична илюстрация на проектния цикъл
Графична илюстрация на проектния цикъл

Енергийни
одитори

МСП

Формуляр за
кандидатстване

Асистент по
проекта

Документ за потвърждение
на техническата
допустимост

Участваща
банка

Документ за потвърждение
на финансовата допустимост

Договор за безвъзмездна
финансова помощ

Договарящ
орган

Участващи
банки

Договор за заем

Изпълнение

Асистент по
верифицирането

Договарящ
орган

Удостоверение за
извършена верификация

Изплащане на безвъзмездна
финансова помощ

ПРИЛОЖЕНИЕ В: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Консултант по подготовка на Програмата
1. Определения
ЕБВР или Европейска банка за възстановяване
Банката
и развитие
Министерство

Българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,
дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“

ЕС

Европейски съюз

ЕК

Европейска комисия

Участващи банки

Местни търговски банки, които са
допуснати до участие в Програмата

В зависимост от споразумението между компанията и Участващата банка безвъзмездната финансова помощ може да бъде използвана за частично
изплащане на заема.
(4)

Енергийните резултати включват енергоспестяемостта и намалението на въглеродните емисии,
определени в техническата документация.
(3)
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към ЕБВР да предостави подкрепата си за насърчаване на инвестиции за енергийна ефективност и във
възобновяема енергия в България чрез използване
на Структурните фондове на Европейския съюз.
ЕБВР има успешен опит в прилагането на финансови инструменти за устойчива енергия в България, при които безвъзмездна финансова помощ
от Международния фонд за безопасно извеждане
от експлоатация блокове 1 – 4 на АЕЦ „Козлодуй“ и от ЕС са допълнени с кредитни линии към
търговски банки с цел осигуряване на достъпна
програма за масово финансиране на малки проекти
за устойчива енергия на МСП и домакинствата (за
повече подробности вижте www.beerecl.com, www.
bulgaria-eueeff.com и www.reecl.org).
ЕБВР е в процес на обсъждане с Дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“
към Министерството, която изпълнява ролята на
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност“,
създаването на нова кредитна линия „Енергийна
ефективност за конкурентоспособна индустрия“ за
допълване на програмата на Министерството за
насърчаване на инвестициите на МСП за енергийната ефективност и във възобновяема енергия,
използвайки около 200 млн. евро безвъзмездна
финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност“.
По тази Кредитна линия ЕБВР ще предостави кредитни линии за подпомагане на МСП за
техните инвестиции за енергийна ефективност
чрез местни Участващи банки. Кредитната линия ще бъде предоставена за съфинансиране
на програмата на Министерството, чрез която
Министерството ще осигури под свое управление
техническа помощ и схема за безвъзмездна финансова помощ на компаниите, за да възнагради
енергоспестяването.
По-долу е представено графичното изображение
на възможната структура на Програмата:

К р е д и т н а Кредитната линия „Енергийна ефеклиния
т и внос т за кон к у рен т оспособна
индустрия“
С т ру к т у р - Европейск и фонд за регионално
ни фондове развитие за насърчаване на икономическото развитие и възстановяване
на определени райони в държавите – членки на Европейския съюз. В
конкретния случай се има предвид
средствата, налични по Оперативна
програма „Развитие на конкуренто
способността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.
Програма Съвместен проект между българското Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма и Банката,
който се състои от:
(1) Креди т на лини я „Енерг ийна
ефективност за конкурентоспособна
индустрия“, предоставена от ЕБВР
д и рек т но на мес т н и фи на нсови
институции за кредитиране на допустими проекти.
(2) Техническа помощ, финансирана
със средства от структурните фондове,
налични по ОП „Конкурентоспособ
ност“, които ще бъдат разпределяни
и управлявани от Министерството.
(3) Схема за безвъзмездна финансова
помощ, управлявана от Министерството, за насърчаване на енергийната ефек тивност и инвестиции
във възобновяема енергия от предприятия, използвайки средства от
структурните фондове, налични по
ОП „Конкурентоспособност“.
2. Обосновка
Българското Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма и Европейската комисия
(ГД „Регионална политика“) се обърнаха с молба
Техническа помощ
Консултант по подготовка на
Програмата

Консултативен комитет на Програмата

ЕБВР

Меморандум за
разбирателство

Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма

Безвъзмездна финансова помощ,
изплатена след изпълнение и
верификация на проектите

Кредитни линии за
местни Участващи
банки за предоставяне
на заеми на МСП
(„Кредитната линия”)

Енергийни
одитори

МСП

Техническа
помощ

Tехническа
помощ

Асистент по
проекта

Асистент по
верификацията
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Предвижда се, че:
• ЕБВР ще осигури търговско съфинансиране чрез Банките, участващи в Кредитната
линия;
• ще бъде въведена схема за безвъзмездна
финансова помощ за стимулиране енергоспестяването с оглед насърчаване на
компаниите да инвестират в по-всеобхватни
решения;
• наред с това ще се въведе стратегия за
изграждане на капацитет и за институционално укрепване с цел установяване на
устойчив модел на взаимодействие между
сектора на МСП, енергийните одитори и
местните финансови институции, както и
предоставяне на възможност на финансовите институции и енергийните одитори
да подпомагат МСП да финансират и изпълнят в България проекти за енергийна
ефективност и възобновяема енергия; и
• Програмата ще се фокусира върху насърчаването на прехода към „зелена икономика“,
за което ще бъдат разработени наръчници
за енергийна ефективност и образци за
стандартизиран енергиен одит.
В този контекст ще бъде нает Консултант
по подготовка на Програмата („Консултантът“),
който ще подпомага ЕБВР за разработването и
стартирането на Програмата. Консултантът ще се
фокусира върху следните ключови области, описани
по-подробно по-нататък в документа:
●
Да предоставя консултации относно общата
схема и структурата на Програмата, включително относно всички технически аспекти;
●
Да подпомогне прилагането на маркетинговата стратегия и провеждане на кампания за повишаване на осведомеността по
отношение на Програмата;
●
Да осигури трансфер на умения и изграждане
на капацитета на всички участници в Програмата.
Задачата на Консултанта ще приключи с поставянето на ефективното начало на Програмата и
ще създаде основа за разгръщането є в по-голям
мащаб и повтаряне на този модел в други нови
държави – членки на ЕС, които в бъдеще биха се
възползвали от такива структури.
3. Цели
Консултантът ще предостави помощ за разработване на рамката на управление за прилагане на
структурните фондове за енергийна ефективност
в България.
Успехът на задачата на Консултанта ще бъде
измерен с постигането на следното:
• Програмата ще бъде готова за пускане в
действие в срок три месеца от началото на
поемането на задълженията от Консултанта;
• осъществен е маркетинг и е проведена
кампания за повишаване на осведомеността
по отношение на Програмата;
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обучени са участниците, включени в изпълнението на Програмата; и
•
налични са ясни и прозрачни процедури и
системи за осигуряване на ефективността
и целостта на Програмата.
Ще бъде създаден Консултативен комитет на
Програмата, състоящ се от представители на ЕБВР
и Министерството, с главна цел да наблюдава
подготовката и изпълнението на Програмата.
Обхват на работата
Консултантът ще оказва подкрепа за разработването, подготовката и стартирането на Програмата, като взема инициативата при изпълнение
на поредица от задачи, включително:
3.1. Техническа подкрепа
Консултантът ще оказва съдействие за разработването на обхвата и процедурите на Програмата,
като извършва дейности, както следва:
Обхват и допустимост
•
Подготвя Оперативно ръководство и Наръчник за осигуряване на качеството, които
ще се използват от участниците в изпълнението на Програмата, и ги представя за
одобрение от Консултативния комитет на
Програмата. Оперативното ръководство ще
описва подробно техническите критерии,
на които трябва да отговарят проектите,
проектния цикъл за различните целеви
сегменти на Кредитната линия, процедурите за комуникация и протоколите, които
ще се изготвят, и ще включва образци на
документация, която да бъде използвана
от участниците;
•
Дава препоръки по отношение на документацията, която ще бъде използвана за
Поканата за подаване на проектни предложения и Насоките за кандидатстване,
за привличане на МСП за участие в Програмата, и представя тези препоръки пред
Консултативния комитет на Програмата;
•
Консултантът ще направи и преглед на
процедурата за поръчки съгласно ПМС
№ 55 от 2007 г. и ще направи препоръки
за това как участниците могат да прилагат
и спазват тези изисквания в рамките на
Програмата;
•
Оперативното ръководство и Наръчникът
за осигуряване на качеството ще съдържат
ясни инструкции за кандидатите относно
изискваните процедури за различни категории инвестиции.
Използване на структурните фондове
•
Събира примери за добри практики за
използването на Структурните фондове за
схеми за безвъзмездна финансова помощ
в областта на енергийната ефективност в
други по-напреднали държави – членки
на ЕС, и предоставя съвети за възможни
алтернативи за използване на Структурните
фондове за програми за безвъзмездна фи-
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нансова помощ за енергийна ефективност,
като схеми за подкрепа на ESCO компании,
гаранционни схеми и други, за бъдещи
програмни периоди;
• Разработки за целите на предоставяне на
информация, процедура и методология
за изчисляване на енергоспестяемостта
и намаляването на въглеродните емисии,
осъществени от портфейла от проекти, за
нуждите на докладването. Процедурата и
методологията следва да бъдат одобрени от
Консултативния комитет на Програмата.
Подготовка на проекта – Техническа помощ за
изпълнението на проекта
• Изготвя и представя на вниманието на Консултативния комитет на Програмата проект
на техническо задание за консултантите за
техническа помощ (Асистент по проекта
и Асистент по верификацията), които ще
оказват съдействие за изпълнението на
Програмата; и
Механизъм за управление на Програмата
• Прави препоръки за създаване на ефективна
структура за управление на Програмата. С
оглед на това Консултантът ще определи
екипи, отговорности, задачи, процедури и
т.н., за да гарантира, че целите и процедурите
на двата компонента (Кредитната линия
и Програмата) напълно си съответстват и
ефективно и ефикасно се допълват;
• Подпомага създаването на ефективна система за мониторинг и оценка на Програмата
и на въздействието є и осигурява подкрепа
за разработването на списък от съответните
индикатори за техническо, екологично и финансово изпълнение, за използването им за
наблюдение на напредъка на изпълнението,
включително за методите и процедурите за
оценка след приключването є;
• Предлага подходяща уеббазирана интерактивна база данни, която ще бъде лесно достъпна за съответните участници, съгласно
предварително установени права на достъп
и осигурява IT помощ за разработване на
тази база данни;
• С оглед осигуряване на устойчивост предлага
набор от критерии за квалифициране/подбор
на финансови институции като Участващи
банки, които, след като Кредитната линия
е изцяло изпълнена, могат да осигуряват
съфинансиране за допълване на безвъзмездното финансиране по Програмата.
Предвижда се по Програмата да се прилагат
два различни подхода за подбор, подготовка и
пускане в ход на инвестиционни проекти:
1) Технологично ориентиран подход за проекти
за енергийна ефективност от малък мащаб, които,
за да бъдат допустими за финансиране, трябва
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да се състоят от закупуване и инсталиране на
оборудване, посочено в списък с материали и
оборудване, допустими за финансиране;
2) Подход на енергийния одит за по-големи и
по-сложни проекти за енергийна ефективност, при
който, за да бъде допустим за финансиране, всяка
инвестиция трябва да бъде анализирана и оценена
на база на изчерпателен набор от изисквания,
свързани със собственост, вид дейност, технически параметри, енергоспестяване, което проектът
се очаква да постигне, въздействието му върху
околната среда и финансовата му допустимост.
3.1.1. Технологично ориентиран подход
Консултантът ще определи и предложи списък
с допустимите за финансиране материали и оборудване въз основа на:
•
енергийните характеристики на новото
оборудване и системи, налични на местния пазар;
•
енергийните характеристики на новото
оборудване и системи, представляващи
най-добрите налични технологии;
•
средните нива на енергийните характеристики на оборудване и системи в списъка
от системи и материали;
•
изискванията за характеристики, определени от националните стандарти и разпоредби.
След определянето на минималните критерии
за изискваните характеристики ще бъде съставен
списък на специфичните продукти/системи, налични на пазара, които ще бъдат допустими за
финансиране. Този списък ще бъде периодично
преразглеждан и осъвременяван.
3.1.2. Подход на енергийния одит
Консултантът ще разработи и предложи:
•
набор от критерии за определяне и одобрение на енергийните одитори, които ще
подготвят техническата документация и ще
верифицират изпълнението на проектите,
финансирани по Програмата;
•
необходимите стъпки за създаване на „Регистър на енергийните одитори“;
•
стандартизирани образци за енергиен одит
за използване от местните енергийните одитори за подготовка на проектите, които ще
бъдат финансирани по Програмата, както
и образци, които да бъдат използвани в
процеса на верификация.
3.2. Дейности за маркетинг и за повишаване
на осведомеността
Консултантът ще разработи и предложи:
•
Маркетингов план за Програмата. Консултантът ще подпомогне съответните участници при прилагането на маркетинговия план;
•
Стратегия за популяризиране на Програмата
на пазара чрез маркетинг и повишаване на
осведомеността, предоставяйки включително съвети за подготовка и разпространение
на маркетингови материали, подпомагане
организирането на работни дискусии, реги-
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онални семинари и други популяризиращи
мероприятия (включително мероприятие за
стартиране на Програмата) в зависимост
от необходимостта;
• Разработване и стартиране на електронна
страница на Програмата. Електронната
страница следва да предостави информация
за критериите за допустимост на проектите,
критериите за допустимост на МСП, които
могат да получат заем по Кредитната линия, процедурите за кандидатстване, списък
на Участващите банки, контакти и друга
подходяща информация. Електронната
страница ще има и ясни препратки към
източниците на техническата и безвъзмездната финансова помощ, като формата на
тези препратки следва да бъде съгласувана
с Консултативния комитет на Програмата.
3.3. Обучение и изграждане на капацитет
Консултантът ще разработи и предложи стратегия за изграждане на капацитет и институционално
укрепване, за да създаде устойчив модел на взаимодействие между сектора на МСП, енергийните
одитори и местните финансови институции и да
предостави възможност на финансовите институции
и на енергийните одитори да оказват съдействие
на МСП за финансиране и изпълнение на проекти
за енергийна ефективност и възобновяема енергия
в България, включително и създаване на План за
обучение и изграждане на капацитет и график за
неговото изпълнение.
Стратегията за изграждане на капацитет ще
включва също план за обучение на Участващите
банки относно изискванията на ПМС № 55 от
2007 г., за да са готови Участващите банки да
поемат отговорност за извършване на проверка
на съответствието с изискванията за възлагане на
поръчки в бъдещи програми.
Като част от тази стратегия Консултантът:
• ще организира до 10 регионални семинара
за обучение на предварително одобрените
енергийни одитори по отношение подготовката и верифицирането на проектите
по Програмата;
• ще подготви Наръчник за енергийна ефективност за повишаване на общата осведоменост сред сектора на МСП за средствата
и техниките за енергиен мениджмънт; и
• ще разработи Наръчник за финансиране
на инвестиции за устойчива енергия за
Участващите банки за включването му в
техните процедури за кредитиране. Наръчникът следва да се фокусира върху това как
да бъдат оценени доходността и рисковете,
свързани с осъществяването на устойчиви
енергийни инвестиции, като обяснява
спецификата на анализа на разходите и
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ползите от проектите за енергийна ефективност и очертава най-важните рискове
и смекчаващите ги мерки, свързани с различните видове инвестиции за енергийна
ефективност и във възобновяема енергия.
4. Условия на изпълнението
Консултантът трябва да е запознат с политиката на българското правителство в областта на
енергийната ефективност, възобновяемата енергия
и топлинната рехабилитация на сградите, както и
със Зелената книга на ЕС за енергийна ефективност и Директивите на ЕС относно енергийната
ефективност на сградите, енергийните услуги, хабитатите, комплексното предотвратяване и контрол
на замърсяването и оценката на въздействието
върху околната среда.
В допълнение Консултантът трябва да е запознат с
Регламентите на ЕС за Структурните фондове, както
и да притежава практически опит в прилагането на
подобни схеми за безвъзмездна финансова помощ
в стари или в нови държави – членки на ЕС.
Очакваната продължителност на услугите е шест
месеца. Консултантът ще извършва своите услуги
в България. Консултантът ще носи отговорност за
цялостната местна подготовка, включително осигуряването на необходимите офисни условия и IT
връзки, включително достъп до принтери и интернет.
Управляващият орган ще определи свои служители, които да работят на пълно работно време с
Консултанта по време на изпълнение на задачата,
и ще осигури на Консултанта достъп до цялата
необходима документация/информация за успешно
изпълнение на задачата.
Консултантът ще се отчита пред ЕБВР, като
всички резултати от работата на Консултанта ще
бъдат предоставяни на Консултативния комитет
на Програмата. ЕБВР ще приеме резултатите
от дейността на Консултанта при условие, че
Консултативният комитет на Програмата одобри
всички резултати и вземе необходимите решения
по отношение на структурата на Програмата.
Консултантът ще определи отговорен старши
ръководител, който ще бъде официално определеното лице за контакт с ЕБВР, Управляващия
орган и Консултативния комитет на Програмата.
Консултантът ще взема участие също и в редовните
срещи на Консултативния комитет на Програмата за
обсъждане и оценка на напредъка по изпълнението
на Програмата и задачите на Консултанта, както
и ще отговаря за всички възникващи въпроси,
които следва да бъдат решени.
Всички проекти и документи, които следва
да бъдат одобрени от Консултативния комитет
на Програмата, следва да бъдат представени на
английски и на български език.
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Цялата информация, която е поверителна
от търговска гледна точка, ще бъде третирана
с необходимата дискретност и участниците ще
получават информация, която е необходима за
тяхната работа.
Консултантът ще се отчита периодично пред
ЕБВР и Консултативния комитет на Програмата,
както следва:
(i) редовни брифинги ще бъдат съгласувани
с ЕБВР, и
(ii) от Консултанта ще се изисква да предоставя
периодични доклади:
• в срок две седмици от началото на изпълнението на задачата Консултантът ще
предостави встъпителен доклад, който
наред с всичко останало ще съдържа план
за изпълнение на дейностите;
• Консултантът ще предоставя не по-късно
от 10 работни дни след началото на всеки
календарен месец кратък месечен доклад
за напредъка;
• Проект на финален доклад, представен един
месец преди приключването на работата,
който ще обхваща предприетите действия
и ще съдържа оценка дали с изпълнението
на задачата са постигнати поставените
цели, както и заключения и препоръки;
Финалният доклад, в който са отчетени
коментарите на Консултативния комитет
на Програмата, следва да бъде представен в
срок 15 дни след края на задачата. Финалният доклад следва да включва обобщение
(резюме) в рамките на една страница на
основните констатации и изводи, които
не съдържат конфиденциална търговска
информация.
Освен ако ЕБВР не се е съгласила с друг вариант, всички доклади ще бъдат предоставяни на
Банката на английски език в електронен формат.
5. Права за достъп на институциите на ЕС и
визуализация
Задачата се изпълнява с финансиране от Европейския съюз. За осигуряване на устойчивост и
разпространение на резултатите от изпълнение на
задачата ЕБВР изисква Консултантът да спазва найновите насоки за визуализация на финансирането
на Програмата от ЕС (налични на електронната
страница на Европейския съюз – http://ec.europa.
eu/comm/europeaid/visibility/index_en.htm) при
разработване и изпълнение на всички дейности.
Всички доклади, подготвени от Консултанта по
този съвместен проект, следва да съдържат логото
на ЕС (което ще бъде предоставено от ЕБВР) и
трябва да съдържат следното предупреждение:
„Настоящият документ е изготвен с финансовата
подкрепа на Европейската комисия. Възгледите,
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представени тук, са тези на <Консултанта> и по
никакъв начин не може да бъде считано, че те
представляват официалното мнение на Европейската комисия.“
Европейската комисия има правото да изпраща
свои представители, включително от Европейската
служба за борба с измамите, или надлежно упълномощени представители за извършване на одит
за верифициране използването на фондове на ЕС
до нивото на Консултанта и отделните проекти.
Същите права ще има Сметната палата на Европейската комисия в съответствие със своите
функции, установени в член 142 на Финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейската комисия. Тези проверки може да
включват проверка на Консултанта на място в
техния офис.
6. Резултати
Консултантът ще предостави следните резултати:
Задача

Резултат

Краен
срок

1

2

3

Начално планиране

Встъпителен
доклад

2 седмици

Препоръки
за разработването на
процедурата
за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ към
Програмата

Проект на Поканата за подаване на проектни предложения
и Насоки за
кандидатстване

Проекти:
4 – 6 седмици

Процедури и
образци по
Програмата

Оперативно ръководство
Наръчник за
осигуряване на
качеството

Проект:
4 – 6 седмици

Списък с материали и оборудване, допустими
за финансиране

Проекти:
4 – 6 седмици

Определяне
на критерии
за техническа допустимост,
определяне
на списъка с
материали и
оборудване,
допустими за
финансиране

Краен документ:
6 – 8 седмици

Краен документ:
6 – 8 седмици

Краен документ:
6 – 8 седмици
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1

2

Подбор на
консултанти
за техническа помощ за
изпълнение
на Програмата

Технически задания за избор
на консултанти
Подбор на
Асистента по
проекта и Асистента по верификацията

Определяне
на критерии
за предварителен подбор
на енергийни
одитори и
създаване на
Регистър на
енергийните
одитори
Подготовка
на Маркетингов план
за съвместния проект и
извършване
на маркетингови
дейности и
дейности за
повишаване
на осведомеността и
организиране
на събитие
за официалното стартиране на
Програмата
Мониторинг
на Програмата

Регистър на
енергийните
одитори
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4 седмици
8 седмици

6 – 8 седмици

1

2

3

ването на
енергия и
намаляването на въглеродните
емисиите
Проектиране
на уеббазирана база
данни на
Програмата

Готова база
данни

Месец 3

Подготовка
на Стратегия
за обучение
и изграждане
на капацитет

Стратегия и
План за обучение и изграждане на капацитет

Месец
4 – 6

Изпълнение
на Плана за
изграждане
на капацитет

Обучение на
предварително подбраните
енергийни одитори
Наръчник за
енергийна ефективност
10 Регионални семинара
„Наръчник за
финансиране на
инвестиции за
устойчива енергия“ за Участващите банки

Продължава през
месеци
4 – 6 от
изпълнението на
задачата

Маркетингов
план
Мероприятие за
стартиране
на Програмата
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В рамките
на 6 – 8
седмици

4036

Методология
Система за мониторинг

Разработване
на електронна страница
на Програмата

Готова електронна страница

Създаване на
ме т одолог и я
за изчисляване на спестя-

Методология

МИНИСТЕРСТО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

12 седмици
Към момента на
стартирането на
Мероприятието
Месец 3

Правилник за допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Националния
дворец на децата (обн., ДВ, бр. 77 от 2004 г.;
изм., бр. 29 от 2010 г.)
Параграф единствен. В чл. 7 се създава т. 7:
,,7. поддържане, управление и развитие съобразно съвременните тенденции в музейното
дело на предоставеното документално наследство,
книжовни и литературни ценности.“

Министър: С. Игнатов
4528
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2002 г. за специфичните критерии
и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни (обн., ДВ, бр. 104
от 2002 г.; изм., бр. 61 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 24 и 58 от 2007 г. и бр. 26 от 2010 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 2 „Специфични критерии и изисквания за чистота на добавките,
разрешени да се ползват като оцветители“ раздел „Е 160 d ЛИКОПЕН“ се изменя, както следва:
„Е 160 d ЛИКОПЕН
І. Синтетичен
ликопен
Синоними

Ликопен, получен чрез химичен синтез

Определение

Синтетичният ликопен е смес от геометрични изомери на ликопените и се получава чрез кондензация на Wittig на междинни синтетични продукти, широко
използвани при производството на други каротеноиди, използвани в храните.
Синтетичният ликопен се състои предимно от изцяло транс-ликопен, плюс
5-цис-ликопен и незначителни количества от други изомери. Препаратите от
ликопен за търговски цели, предназначени за влагане в храни, са под формата
на суспензии в годни за консумация масла или във воднодисперсируеми или
водноразтворими прахове

Колор индекс №

75125

EINECS

207-949-1

Химично
наименование

Ψ,Ψ-каротен, изц яло т ранс-ликопен, (изц яло E)-ликопен, (изц яло E)-2,6,
10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30- дотриаконтатридекан

Химична формула

C 40H 56

Молекулна маса

536,85

Съдържание на
основно вещество

Не по-малко от 96 % общо ликопени (не по-малко от 70 % изцяло транс-ликопен)
E1 cm 1 % при 465 – 475 nm в хексан (за 100 % чист изцяло транс-ликопен) е 3450

Описание

Червен кристален прах

Идентификация
Спектрофотометрия Разтворът в хексан показва максимална абсорбция при приблизително 470 nm
Тест за каротеноиди Цветът на разтвора на пробата в ацетон изчезва след последователни прибавяния
на 5-процентен разтвор на натриев нитрит и 1N сярна киселина
Разтворимост

Неразтворим във вода, свободно разтворим в хлороформ

Свойства на
Бистър е и с наситен червено-оранжев цвят
1-процентен разтвор
в хлороформ
Чистота
Загуба на маса при Не повече от 0,5 % (40 °C, четири часа при 20 mm Hg)
сушене
Апо-12’-ликопенал

Не повече от 0,15 %

Триф ен и л ф о с фи н Не повече от 0,01 %
оксид
Остатъци от разтво- Метанол – не повече от 200 mg/kg,
рители
хексан, пропан-2-ол: не повече от 10 mg/kg от всяко
Дихлорметан: не повече от 10 mg/kg (само за препарати за търговски цели)
Олово

Не повече от 1 mg/kg

ІІ. От червени домати
Синоними

Натурално жълто 27

Определение

Ликопенът се получава при екстракция с разтворител от червени домати
(Lycopersicon esculentum L.) с последващо отстраняване на разтворителя. Могат
да се използват само следните разтворители: въглероден диоксид, етилацетат,
ацетон, пропан-2-ол, метанол, етанол, хексан. Основното оцветяващо вещество
на доматите е ликопенът, като се срещат и незначителни количества други каротинови пигменти. Освен каротиновите пигменти продуктът може да съдържа
и масла, мазнини, восъчни вещества и други ароматични съставки, които естествено се съдържат в доматите
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Химично наимено- Ψ,Ψ-каротен, изц яло т ранс-ликопен, (изц яло E)-ликопен, (изц яло E)-2,6,
вание
10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30- дотриаконтатридекан
Химична формула

C 40H 56

Молекулна маса

536,85

Съдържание на
основно вещество

E1 cm 1 % при 465 – 475 nm в хексан (за 100 % чист изцяло транс-ликопен) е 3450.
Съдържание не по-малко от 5 % от общо всички оцветители

Описание

Тъмночервена вискозна течност

Идентификация
Спектрофотометрия Максимум в хексан при приблизително 472 nm
Чистота
Остатъци от разтво- Пропан-2-ол
рители
Хексан
Ацетон
Етанол
Метанол
Етилацетат
Не повече от 50 mg/kg поотделно или в комбинация
Сулфатна пепел

Не повече от 1 %

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

ІІІ. От Blakeslea
trispora
Синоними

Натурално жълто 27

Определение

Ликопен от Blakeslea trispora се извлича от гъбна биомаса и се пречиства посредством кристализация и филтриране. Той се състои предимно от изцяло транс-ликопен. Съдържа също незначителни количества други каротеноиди. Изопропанол
и изобутил ацетат са единствените разтворители, използвани в производствения
процес. Препаратите от ликопен за търговски цели, предназначени за влагане
в храни, са под формата на суспензии в годни за консумация масла или във
воднодисперсируеми или водноразтворими прахове

Колор индекс №

75125

EINECS

207-949-1

Химично наимено- Ψ,Ψ-каротен, изц яло т ранс-ликопен, (изц яло E)-ликопен, (изц яло E)-2,6,
вание
10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-дотриаконтатридекан
Химична формула

C 40H 56

Молекулна маса

536,85

Съдържание на ос- Не по-малко от 95 % общо ликопени и не по-малко от 90 % изцяло транс-ликоновно вещество
пен от общо всички оцветители
E1 cm 1 % при 465 – 475 nm в хексан (за 100 % чист изцяло транс-ликопен) е 3450
Описание

Червен кристален прах

Идентификация
Спектрофотометрия Разтворът в хексан показва максимална абсорбция при приблизително 470 nm
Тест за каротеноиди Цветът на разтвора на пробата в ацетон изчезва след последователни прибавяния
на 5-процентен разтвор на натриев нитрит и 1N сярна киселина
Разтворимост

Неразтворим във вода, свободно разтворим в хлороформ

Свойства на 1-про- Бистър е и с наситен червено-оранжев цвят
центен разтвор в хлороформ
Чистота
Загуба на маса при Не повече от 0,5 % (40 °C, четири часа при 20 mm Hg)
сушене
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Не повече от 5 %

Остатъци от разтво- Пропан-2-ол: не повече от 0,1 %
рители
Изобутил ацетат: не повече от 1,0 %
Дихлорметан: не повече от 10 mg/kg (само за препарати за търговски цели)
Сулфатна пепел

Не повече от 0,3 %

Олово

Не повече от 1 mg/kg.“

§ 2. В приложение № 2 към чл. 3 „Специфични критерии и изисквания за чистота на добавките,
разрешени да се ползват като подсладители“ след раздел „Е 959 НЕОХЕСПЕРИДИН ДИХИДРОХАЛКОН“ се създава раздел „Е 961 НЕОТАМ“:
„Е 961 НЕОТАМ
Синоними

N-[N-(3,3-диметилбутил)-L-α-аспартил]-L-фенилаланин 1-метилов естер,
N(3,3-диметилбутил)-L-аспартил-L-фенилаланин метилов естер

Определение

Неотамът се произвежда чрез реакция под налягане с водород на аспартам
с 3,3,-диметилбутиралдехид в метанол при наличие на катализатор паладий/
въглерод. Изолира се и се пречиства чрез филтрация, при която може да се
използва инфузорна пръст. След отделянето на разтворителите чрез дестилация
неотамът се измива с вода, изолира се чрез центрофугиране и накрая се изсушава посредством вакуумно сушене

CAS №

165450-17-9

Химично наимено- N-[N-(3,3-диметилбутил)-L-α-аспартил]-L-фенилаланин 1-метилов естер
вание
Химична формула

C 20H 30N2O5

Молекулна маса

378,47

Описание

Бял към мръснобял прах

Съдържание на ос- Не по-малко от 97,0 % на суха маса
новно вещество
Идентификация
Разтворимост

4,75 % (w/w) при 60 °C във вода, разтворим в етанол и етилов ацетат

Чистота
Съдържание на вода Не повече от 5 % (Карл – Фишер, количество на пробата 25 ± 5 mg)
pH

5,0 – 7,0 (0,5 % воден разтвор)

Температура на то- От 81 °C до 84 °C
пене
N - [( 3 , 3 - д и м е т и л  Не повече от 1,5 %
б у т и л) - L - α- а с п а р 
тил]-L- фенилаланин
Олово

Не повече от 1 mg/kg.“

§ 3. В приложение № 3 към чл. 4 „Специфични критерии и изисквания за чистота на добавките, различни от оцветители и подсладители, разрешени да се ползват в храни“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В раздел „Е 290 ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД“ на ред „Съдържание на масла“ думите „0,1
mg/l“ се заменят с „5 mg/kg“.
2. След раздел „Е 385 КАЛЦИЕВ ДИНАТРИЕВ ЕТИЛЕН ДИАМИН ТЕТРААЦЕТАТ“ се създава
раздел „Е 392 ЕКСТРАКТИ ОТ РОЗМАРИН“, както следва:
„E 392 ЕКСТРАКТИ ОТ
РОЗМАРИН
ОБЩА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Синоним

Екстракт от листа на розмарин (антиоксидант)

Определение

Екстрактите от розмарин съдържат няколко съединения с доказано
антиоксидантно действие. Тези съединения принадлежат предимно
към категориите на фенолните киселини, флавоноидите и дитерпеноидите. Освен антиоксидантните съединения екстрактите може също
така да съдържат тритерпени и вещества, подлежащи на екстракция
с органичен разтворител, конкретно определени в посочената подолу спецификация
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EINECS

283-291-9

Химично наименование

Екстракт от розмарин (Rosmarinus officinalis)

Описание

Антиоксидантът екстракт от листа на розмарин се приготвя чрез
екстракция на листата на Rosmarinus officinalis при използване на
одобрена по отношение на храни система с разтворител. След това
екстрактите може да бъдат обезмирисени и обезцветени. Екстрактите
може да бъдат стандартизирани

Идентификация
Реф ер ен т н и а н т иокси да н т н и Карнозна киселина (C 20H 28O 4) и карнозол (C 20H 26O 4) (които включват
съединения: фенолни дитерпени не по-малко от 90 % от фенолните дитерпени общо)
Референтни основни летливи Борнеол, борнил ацетат, камфор, 1,8-цинеол, вербенон
вещества
Плътност

> 0,25 g/ml

Разтворимост

Неразтворим във вода

Чистота
Загуба на маса при сушене

< 5 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

1. Екстракти от розмарин, произведени от изсушени листа от
розмарин чрез екстракция с ацетон
Описание

Екстрактите от розмарин се произвеждат от изсушени листа от розмарин чрез екстракция с ацетон, филтрация, пречистване и изпаряване
на разтворителя с последващо сушене и пресяване, за да се получи
фин прах или течност

Идентификация
Съдържание на референтните ≥ 10 % w/w (тегло/тегло), изразени като карнозна киселина и карантиоксидантни съединения
нозол общо
Съотношение между антиокси- (Общ % w/w (тегло/тегло) карнозна киселина и карнозол) ≥ 15 (%
дантите и летливите вещества w/w (тегло/тегло) от референтните основни летливи вещества)*
(* като процент от летливите вещества общо в разтвора, измерен
чрез газова хроматография – детекция с масспектометрия, GC-MSD)
Остатъци от разтворители

Ацетон: не повече от 500 mg/kg

2. Екстракти от розмарин, приготвени чрез екстракция на изсушени листа от розмарин чрез
свръхкритичен въглероден диоксид
Екстракти от розмарин, произведени чрез екстракция на изсушени листа от розмарин чрез
свръхкритичен въглероден диоксид с малки количества етанол
като допълнителен разтворител
Идентификация
Съдържание на референтните ≥ 13 % w/w (тегло/тегло), изразени като карнозна киселина и карантиоксидантни съединения
нозол общо
Съотношение между антиокси- (Общ % w/w (тегло/тегло) карнозна киселина и карнозол) ≥ 15 (%
дантите и летливите вещества w/w (тегло/тегло) от референтните основни летливи вещества)*
(* като процент от летливите вещества общо в екстракта, измерен
чрез газова хроматография – детекция с масспектометрия, GC-MSD)
Остатъци от разтворители
3. Екстракти от розмарин, приготвени от обезмирисен етанолов
екстракт от розмарин

Етанол: не повече от 2 %
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Екстракти от розмарин, приготвени от обезмирисен етанолов
екстракт от розмарин. Екстрак
тите може да бъдат допълнително
пречистени, например чрез обработка с активен въглен и/или
чрез молекулярна дестилация.
Екстрактите може да бъдат държани в суспензия в подходящи и
одобрени носители или изсушени
чрез пулверизация
Идентификация
Съдържание на референтните ≥ 5 % w/w (тегло/тегло), изразени като карнозна киселина и карноантиоксидантни съединения
зол общо
Съотношение между антиокси- (Общ % w/w (тегло/тегло) карнозна киселина и карнозол) ≥ 15 (%
дантите и летливите вещества w/w (тегло/тегло) от референтните основни летливи вещества)*
(* като процент от летливите вещества общо в екстракта, измерен
чрез газова хроматография – детекция с масспектометрия, GC-MSD)
Остатъци от разтворители

Етанол: не повече от 500 mg/kg

4. Екстракти от розмарин, обезцветени и обезмирисени, получени
чрез двустепенна екстракция с
използване на хексан и етанол
Екстракти от розмарин, приготвени от обезмирисен етанолов
екстракт от розмарин, подложен
на екстракция с хексан. Екстрак
тите може да бъдат допълнително
пречистени, например чрез обработка с активен въглен и/или
чрез молекулярна дестилация.
Те може да бъдат включени в
подходящи и одобрени носители
или изсушени чрез пулверизация
Идентификация
Съдържание на референтните ≥ 5 % w/w (тегло/тегло), изразени като карнозна киселина и карноантиоксидантни съединения
зол общо
Съотношение между антиокси- (Общ % w/w (тегло/тегло) карнозна киселина и карнозол) ≥ 15 (%
дантите и летливите вещества w/w (тегло/тегло) от референтните основни летливи вещества)*
(* като процент от летливите вещества общо в екстракта, измерен
чрез газова хроматография – детекция с масспектометрия, GC-MSD)
Остатъци от разтворители

Хексан: не повече от 25 mg/kg
Етанол: не повече от 500 mg/kg.“

3. В раздел „Е 426 СОЕВА ХЕМИЦЕЛУЛОЗА“:
а) ред „Определение“ се изменя така:
„Определение

Соевата хемицелулоза е рафиниран, разтворим във
вода полизахарид, получен от естествени соеви
фибри чрез екстракция с гореща вода. Не трябва да
се използва друг органичен утаител освен етанол“;

б) ред „Описание“ се изменя така:
„Описание

Свободно подвижен бял или жълтеникавобял прах“;

в) след ред „Чистота“ се добавя:
„Етанол

Не повече от 2 %.“

4. След раздел „Е 426 СОЕВА ХЕМИЦЕЛУЛОЗА“ се създава раздел „Е 427 ГУМА КАСИЯ“:
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„E 427 ГУМА КАСИЯ
Синоними
Определение

Гума касия е смляната и пречистена ендосперма на
семената от Cassia tora и Cassia obtusifoli (Leguminosae) със
съдържание под 0,05 % на Cassia occidentalis. Състои се
основно от полизахариди с висока молекулна маса, съставени
предимно от линейна верига от 1,4-β-D-манопиранозни
единици, свързани с 1,6-α-D-галактопиранозни единици.
Съотношението между маноза и галактоза е около 5:1.
При производството семената се обелват и кълновете се
отстраняват чрез механична термична обработка, последвана
от пресоване и проверка на ендоспермата. Смляната
ендосперма се пречиства допълнително чрез екстракция с
изопропанол

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 75 % галактоманан

Описание

Светложълт до мръснобял прах без мирис

Идентификация
Разтворимост

Неразтворим в етанол. Разпръсква се добре в студена вода,
като образува колоиден разтвор

Образуване на гел с борат

Към водна дисперсия на пробата се добавя достатъчно
количество разтвор за анализ натриев борат, за да се повиши
pH до над 9; образува се гел

Образуване на гел с гума ксантан

Претеглят се 1,5 g проба и 1,5 g гума ксантан и се смесват.
Сместа се добавя (с енергично разбъркване) към 300 ml вода
при 80 °C в бехерова чаша с обем 400 ml. Разбърква се до
разтваряне на сместа и разбъркването продължава още 30
min след разтварянето (по време на бъркането се поддържа
температура над 60 °С). Разбъркването се прекратява и сместа
се оставя да се охлади на стайна температура в продължение
на най-малко 2 часа. След като температурата се понижи до
под 40 °С, се образува стегнат, високоеластичен гел, но такъв
гел не се образува в приготвен по сходен начин контролен
разтвор от 1 % само гума касия или гума ксантан

Вискозитет

Под 500 mPa.s (25 °C, 2 часа, разтвор от 1 %), съответстващ
на средна молекулна маса 200 000 – 300 000 D

Чистота
Киселинно неразтворимо вещество

Не повече от 2 %

pH

5,5 – 38 (1 % воден разтвор)

Сурови мазнини

Не повече от 1 %

Протеини

Не повече от 7 %

Общо пепел

Не повече от 1,2 %

Загуба на маса при сушене

Не повече от 12 % (5 часа, 105 °C)

Общо антрахинони

Не повече от 0,5 mg/kg (граница на откриване)

Остатъци от разтворители

Не повече от 750 mg/kg изопропил алкохол

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 5000 единици, образуващи колонии, на грам

Плесени и дрожди

Не повече от 100 единици, образуващи колонии, на грам

Salmonella spp.

Да не се установява в 25 g

E. Coli

Да не се установява в 1 g.“

5. В раздел „Е 463 ХИДРОКСИПРОПИЛ ЦЕЛУЛОЗА“ ред „Съдържание на основно вещество“
се изменя така:

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

„Съдържание на основно вещество

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

Съдържа не повече от 80,5 % хидроксипропилови групи
(-OCH2CHOHCH3), еквивалентни на не повече от 4,6
хидроксипропилови групи за анхидроглюкозна единица
на безводна база.“

6. В раздел „Е 949 ВОДОРОД“ ред „Азот“ се изменя така:
„Азот
Не повече от 0,07 % v/v.“
7. След раздел „Е 1201 ПОЛИВИНИЛПИРОЛИДОН“ се създава раздел „Е 1203 ПОЛИВИНИЛ
АЛКОХОЛ“, както следва:
„E 1203 ПОЛИВИНИЛ АЛКОХОЛ
Синоними

Полимер на винил алкохол, PVOH

Определение

Поливинил алкохол е синтетична смола, приготвена
чрез полимеризация на винил ацетат, последвана
от частична хидролиза на естера в присъствието на
алкален катализатор. Физическите характеристики на
продукта зависят от степента на полимеризация и от
степента на хидролиза

Химично наименование

Етенол хомополимер

Химична формула

(C2H3OR)n, където R = H или COCH3

Описание

Полупрозрачен, бял или млечнобял зърнест прах без
мирис и без вкус

Идентификация
Разтворимост

Разтворим във вода; слабо разтворим в етанол

Реакция на утаяване

Разтварят се
и разтворът
температура.
ml етанол се
утайка

Цветна реакция

Разтварят се 0,01 g проба в 100 ml вода със загряване и
разтворът се оставя да се охлади на стайна температура.
При добавяне на една капка йоден разтвор за анализ
и няколко капки разтвор на борна киселина (към 5 ml
разтвор) се получава син цвят. Разтварят се 0,5 g проба
в 10 ml вода със загряване и разтворът се оставя да се
охлади на стайна температура. След добавяне на една
капка йоден разтвор за анализ към 5 ml от разтвора
се получава от тъмночервен до син цвят

Вискозитет

От 4,8 до 5,8 mPa.s (4 % разтвор при 20 °C), съответстващ
на средна молекулна маса 26 000 – 30 000 D

0,25 g проба в 5 ml вода със загряване
се оставя да се охлади на стайна
При добавяне към този разтвор на 10
получава бяла мътна или едрозърнеста

Чистота
Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,1 %

Естерно число

Между 125 и 153 mg KOH/g

Степен на хидролиза

От 86,5 до 89 %

Киселинно число

Не повече от 3

Остатъци от разтворители

Не повече от 1 % метанол, 1 % метилацетат

pH

От 5 до 6,5 (4 % разтвор)

Загуба на маса при сушене

Не повече от 5 % (105 °С, 3 часа)

Остатък при накаляване

Не повече от 1 %

Олово

Не повече от 2 mg/kg.“

8. Раздел „ПОЛИЕТИЛЕНГЛИКОЛ 6000“ се изменя така:
„E 1521 ПОЛИЕТИЛЕНГЛИКОЛИ
Синоними

PEG, макрогол, полиетилен оксид

С Т Р.
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Определение

Полимери, получени чрез реакция на присъединяване на етилен оксид и
вода, обикновено означавани с номер, който съответства приблизително
на молекулната маса

Химично наименование

алфа-хидро-омега-хидроксиполи (окси-1,2-етандиол)

Химична формула

HOCH2 - (CH2 - O - CH2)n - CH2OH

Средна молекулна маса

От 380 до 9000 D

Съдържание на основно вещество PEG 400: не по-малко от 95 % и не повече от 105 %
PEG 3000: не по-малко от 90 % и не повече от 110 %
PEG 3350: не по-малко от 90 % и не повече от 110 %
EG 4000: не по-малко от 90 % и не повече от 110 %
PEG 6000: не по-малко от 90 % и не повече от 110 %
PEG 8000: не по-малко от 87,5 % и не повече от 112,5 %
Описание

PEG 400 е бистра, вискозна, безцветна или почти безцветна хигроскопична
течност
PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 и PEG 8000 представляват
бели или почти бели твърди вещества, подобни на восък или парафин

Идентификация
Температура на топене

PEG
PEG
PEG
PEG
PEG
PEG

400: 4 –
3000: 50
3350: 53
4000: 53
6000: 55
8000: 55

8
–
–
–
–
–

°C
56
57
59
61
62

Вискозитет

PEG 400: от 105 до 130 mPa.s при 20 °C
PEG 3000: от 75 до 100 mPa.s при 20 °C
PEG 3350: от 83 до 120 mPa.s при 20 °C
PEG 4000: от 110 до 170 mPa.s при 20 °C
PEG 6000: от 200 до 270 mPa.s при 20 °C
PEG 8000: от 260 до 510 mPa.s при 20 °C
За полиетиленгликоли със средна молекулна маса над 400 вискозитетът
се определя въз основа на 50 процента от теглото на разтвора на
разглежданото вещество във вода

Разтворимост

PEG 400 е податлив на смесване с вода, силно разтворим в ацетон,
алкохол и метилен хлорид, практически неразтворим в мазнини от
животински произход и в минерални масла
PEG 3000 и PEG 3350: силно разтворими във вода и в метилен хлорид,
много слабо разтворими в алкохол, практически неразтворими в мазнини
от животински произход и в минерални масла
PEG 4000, PEG 6000 и PEG 8000: силно разтворими във вода и в метилен
хлорид, практически неразтворими в алкохол и мазнини от животински
произход и в минерални масла

°C
°C
°C
°C
°C

Чистота
Киселинност или алкалност

Разтварят се 5 g в 50 ml вода без въглероден диоксид и се добавят 0,15
ml разтвор на бромтимолово синьо. Разтворът е жълт или зелен. За да се
промени цветът на индикатора в синьо, се изискват не повече от 0,1 ml
от 0,1 М натриев хидроксид

Хидроксилно число

PEG
PEG
PEG
PEG
PEG
PEG

Сулфатна пепел

Не повече от 0,2 %

1,4-диоксан

Не повече от 10 mg/kg

Етилен оксид

Не повече от 0,2 mg/kg

Етиленгликол и диетиленгликол

Общо не повече от 0,25 % w/w (тегло/тегло) поотделно или в комбинация

Олово

Не повече от 1 mg/kg.“

400: 264
3000: 34
3350: 30
4000: 25
6000: 16
8000: 12

–
–
–
–
–
–

300
42
38
32
22
16
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Допълнителна разпоредба
§ 4. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 2010/37/ЕС на Комисията
от 17 юни 2010 г. за изменение на Директива
2008/60/ЕО за установяване на специфични
критерии за чистота на подсладителите (ОВ L
152, 18.06.2010 г.).
2. Директива 2010/67/ЕС на Комисията от
20 октомври 2010 г. за изменение на Директива 2008/84/ЕО за определяне на специфични
критерии за чистота на хранителните добавки,
различни от оцветителите и подсладителите
(ОВ L 277, 21.10.2010 г.).
3. Директива 2011/3/ЕС на Комисията от
17 януари 2011 г. за изменение на Директива
2008/128/ЕО за определяне на специфични
критерии за чистота на оцветителите, които
са предназначени за влагане в храни (ОВ L
13, 18.01.2011 г.).
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбата на § 1, която влиза
в сила от 1 септември 2011 г.
Министър: Ст. Константинов
4257

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на двигатели с вътрешно
горене за извънпътна техника по отношение
на емисиите на замърсители (обн., ДВ, бр. 28
от 2004 г.; изм., бр. 89 от 2006 г. и бр. 48 от
2009 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 3, т. 1 думите „Наредба
№ 60 от 2003 г. за ЕО одобряване на типа на
нови моторни превозни средства и техните
ремаркета (обн., ДВ, бр. 59 от 2003 г.; изм.,
бр. 46 от 2006 г.);“ се заменят с „Наредба № 60
от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета (ДВ,
бр. 40 от 2009 г.)“.
§ 2. В чл. 4 се създават ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
„(3) Когато заявлението се подава за одобрение на типа на електронно управлявани
двигатели, към заявлението се прилага:
1. техническа документация, която осигурява
достъп до всеки елемент от конструкцията и
технологията за контрол на емисиите и начините, по които допълнителната технология пряко
или непряко контролира изходните параметри;
2. информация, която изцяло описва функционалните работни характеристики на мерките
за контрол на NOx, използвайки документите
по приложение № 1, допълнение 1, точка 2 и
допълнение 3, точка 2.
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(4) Техническата документация по ал. 3,
т. 1 съдържа техническото досие, включващо
пълен преглед на технологията за контрол на
емисиите. Представят се данни, че са били
определени всички изходни параметри, позволени от матрица, получена от контролния
обхват на входящите стойности на индивидуалните елементи. Тези данни се прилагат към
техническата документация, както е посочено
в приложение № 1.
(5) Към заявлението по ал. 3 производителят
в съответствие с чл. 8, ал. 3 прилага:
1. декларация, че всяка извънпътна техника,
монтирана с електронно управляван двигател,
ще бъде придружена от инструкции за употреба за осигуряване на правилно използване
и поддръжка във връзка с изискванията за
осигуряване на правилно функциониране на
мерките за контрол на NOx;
2. когато е приложимо – информация за
контрол на реагента, чрез осигуряването на
индикатор или друго подходящо средство в
съответствие с конструкцията на извънпътната
техника, което да предоставя информация на
оператора:
а) за останалото количество реагент в резервоара, и със специален допълнителен сигнал – когато оставащият реагент е по-малко
от 10 % от пълния капацитет на резервоара;
б) когато резервоарът за реагент е празен
или почти празен;
в) когато реагентът в резервоара не отговаря
на характеристиките, посочени и записани в
приложение № 1, допълнение 1, точка 2.2.1.13
и допълнение 3, точка 2.2.1.13, съгласно инсталираните средства за оценка;
г) когато дозирането на реагента се прекъсне
в случаи, различни от работата на модула за
електронно управление на двигателя (ECU) или
на регулатора за дозиране в отговор на работните
условия на двигателя, когато не е необходимо
дозиране, ако тези работни условия се предоставят на изпълнителния директор на КТИ по
време на процедурата за одобрение на типа.
(6) Инструкцията по ал. 5, т. 1 трябва да
бъде съставена по ясен и разбираем за не
специалисти начин, като се използват същите формулировки както в ръководството за
експлоатация на извънпътната техника или
двигателя, и съдържа:
1. подробни предупреждения, обясняващи
възможността за неизпълнение на функция,
предизвикани от неправилна работа, експлоатация или поддръжка на инсталирания двигател,
придружени от съответните мерки за възстановяване на изправността;
2. подробни предупреждения за неправилно
използване на техниката, водещи до възможни неизправности на двигателя, придружени
от съответните мерки за възстановяване на
изправността;
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3. информация за правилното използване на
реагента, придружена от инструкция за пълненето с реагент между нормалните интервали
за поддръжка;
4. ясно предупреждение, че сертификатът
за одобрение на типа, издаден за съответния
тип двигател, е валиден само при условие че
са спазени следните условия:
а) двигателят се използва, експлоатира и
поддържа в съответствие с предоставените
инструкции;
б) предприети са подходящи действия за
извеждане от неправилна работа, експлоатация и поддръжка в съответствие с мерките за
възстановяване на изправността от предупрежденията, посочени в т. 1 и 2;
в) не е имало умишлена неправилна употреба,
по-специално изключване или неподдържане
на системата за рециркулация на отработили
газове (EGR) или системата за дозиране на
реагента.
(7) Изискванията за съответствие на реагента
по ал. 5, т. 2 с декларираните характеристики
и свързаните с тях допустими емисии на NОx
се спазват по избор на производителя чрез
използване на един от следните начини:
1. пряко – например чрез използване на
датчик за качеството на реагента;
2. непряко – например чрез използване на
датчик за NOx в отработилите газове, за да се
оцени ефективността на реагента;
3. по всеки друг начин, при условие че неговата ефикасност е най-малко равностойна на
ефикасността при използване на начините, посочени в т. 1 или 2, и при спазване на основните
изисквания от точка 5 на приложение № 2.“
§ 3. В чл. 5 се създават ал. 6, 7 и 8:
„(6) При извършване на изпитване на електронно управлявани двигатели в допълнение към
изискването по ал. 1 заявителят предоставя на
техническата служба и допълнителен материал,
включващ всички променени параметри от допълнителна технология за контрол на емисиите
и граничните условия, при които функционира
технологията, и по-специално:
1. описание на управляващата логика и на
стратегиите за определяне на времевите интервали и точките на превключване по време
на всички режими на работа за горивната и
другите основни системи, в резултат на които се
постига ефективен контрол на емисиите (като
например рециркулация на отработили газове
(EGR) или дозиране на реагента);
2. обосновка за използването на всяка
допълнителна технология за контрол на емисиите в двигателя, съпроводена от материал и
изпитвателни данни, демонстриращи ефекта
върху емисиите на отработили газове; тази
обосновка може да бъде изготвена въз основа
на изпитвателни данни, мотивиран технически
анализ или комбинация от двете;
* Ненужното се заличава.
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3. подробно описание на алгоритмите или
датчиците (при необходимост), използвани за
определяне, анализ или диагностика на неправилната работа на системата за контрол на NOx;
4. допустимото отклонение, използвано, за
да се спазят изискванията, посочени в чл. 4,
ал. 7, независимо от използваните средства.
(7) Допълнителният материал по ал. 6 се
разглежда като строго поверителен и не се
прилага към заявлението по чл. 3, ал. 1.
(8) По искане на изпълнителния директор
на КТИ техническата служба предоставя материала по ал. 6, като КТИ го третира като
поверителен.“
§ 4. В чл. 43, ал. 1 се създава точка 3:
„3. наличие за инструкция за употреба съгласно изискването на чл. 4, ал. 5, т. 1.“
§ 5. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4:
а) думите „преносими резачки за подрязване
на жив плет“ се заменят с думите „преносими
ножици за жив плет“;
б) думите „БДС EN ISO 774“ се заменят с
думите „БДС EN 774“.
2. Създава се ал. 2, както следва:
„(2) Изискванията по чл. 50, ал. 1 се отлагат до 31 юли 2013 г. за следните категории
машини, снабдени с ръкохватки в горния край,
с професионално предназначение, работещи в
различни положения, в които са инсталирани
двигатели от класове SH:2 и SH:3:
1. преносими ножици за жив плет;
2. верижни триони, предназначени за поддържане на дървета.“
§ 6. В чл. 54 думите „сроковете по чл. 47“
се заменят с думите „сроковете по чл. 50,
ал. 1 и 2“.
§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създават т. 45 и 46:
„45. „технология за контрол на емисиите“
означава комбинация от система за контрол на
емисиите с една основна технология за контрол
на емисиите и един набор от допълнителни
технологии за контрол на емисиите, включени
в цялостната конструкция на двигателя или
извънпътната техника, в която е инсталиран
двигателят;
46. „реагент“ означава всяка изразходваща
се или неподлежаща на възстановяване среда, необходима и използвана за ефективното
функциониране на системата за последваща
обработка на отработилите газове.“
§ 8. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 3
се правят следните изменения:
1. Допълнение 1, т. 2 се изменя така:
„2. МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ СРЕЩУ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА
2.1. Устройство за рециклиране на картерните
газове: да/не (*) ...............................................
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2.2. Допълнителни устройства срещу замърсяване (ако има такива и не са включени в
други точки)
2.2.1. Каталитичен преобразувател: да/не (*)
2.2.1.1. Марка(и): .........................................
2.2.1.2. Тип(ове): ...........................................
2.2.1.3. Брой каталитични преобразуватели
и елементи: ........................................................
2.2.1.4. Размери и обем на каталитичния(те)
преобразувател(и): ............................................
2.2.1.5. Тип на каталитичното действие: ....
........................................................................
2.2.1.6. Общо количество на благородни
метали: ...............................................................
2.2.1.7. Относителна концентрация: ...........
2.2.1.8. Субстрат (структура и материал): .
.............................................................................
2.2.1.9. Гъстота на клетките: .......................
2.2.1.10. Вид корпус на каталитичния(те)
преобразувател(и): ............................................
2.2.1.11. Местоположение на каталитичния(те)
преобразувател(и) (място/места и максимално/
минимално разстояние от двигателя): ...........
2.2.1.12. Диапазон на нормална работна
температура (K): ...............................................
2.2.1.13. Реагент за еднократна употреба
(където е уместно): ...........................................
2.2.1.13.1. Тип и концентрация на реагента,
необходим за каталитично действие: .............
2.2.1.13.2. Диапазон на нормалната работна
температура на реагента: .................................
2.2.1.13.3. Международен стандарт (където
е уместно) ..........................................................
2.2.1.14. Датчик за NOx : да/не (*)
2.2.2. Кислороден датчик: да/не (*)
2.2.2.1. Марка(и): .........................................
2.2.2.2. Тип: ...................................................
2.2.2.3. Местоположение: .............................
2.2.3. Подаване на въздух: да/не (*)
2.2.3.1. Тип (пулсиращ въздух, въздушна
помпа и т.н.): .....................................................
2.2.4. EGR: да/не (*)
2.2.4.1. Характеристики (със/без охлаждане,
високо/ниско налягане и т.н.): ........................
2.2.5. Филтър за прахови частици: да/не (*)
2.2.5.1. Размери и капацитет на филтъра за
прахови частици: ..............................................
2.2.5.2. Тип и конструкция на филтъра за
прахови частици: ..............................................
2.2.5.3. Местоположение (място/места и
максимално/минимално разстояние от двигателя): ..................................................................
2.2.5.4. Метод или система за регенериране,
описание и/или чертеж: ..................................
2.2.5.5. Диапазон на нормална работна температура (K) и налягане (kPa): .......................
2.2.6. Други системи: да/не (*)
2.2.6.1. Описание и действие: .......................“
2. Допълнение 3, т. 2 се изменя така:
„2. МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ СРЕЩУ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА
* Ненужното се заличава.
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2.1. Устройство за рециклиране на картерните
газове: да/не (*) ...............................................
2.2. Допълнителни устройства срещу замърсяване (ако има такива и не са включени в
други точки)
2.2.1. Каталитичен преобразувател: да/не (*)
2.2.1.1. Марка(и): .........................................
2.2.1.2. Тип(ове): ...........................................
2.2.1.3. Брой каталитични преобразуватели
и елементи: ........................................................
2.2.1.4. Размери и обем на каталитичния(те)
преобразувател(и): ............................................
2.2.1.5. Тип на каталитичното действие: ....
.............................................................................
2.2.1.6. Общо количество на благородни
метали: ...............................................................
2.2.1.7. Относителна концентрация: ...........
2.2.1.8. Субстрат (структура и материал): .
.............................................................................
2.2.1.9. Гъстота на клетките: .......................
2.2.1.10. Вид корпус на каталитичния(те)
преобразувател(и): ............................................
2.2.1.11. Местоположение на каталитичния(те)
преобразувател(и) (място/места и максимално/
минимално разстояние от двигателя): ...........
2.2.1.12. Диапазон на нормална работна
температура (K) ................................................
2.2.1.13. Реагент за еднократна употреба
(където е уместно): ...........................................
2.2.1.13.1. Тип и концентрация на реагента,
необходим за каталитично действие: .............
2.2.1.13.2. Диапазон на нормална работна
температура на реагента: .................................
2.2.1.13.3. Международен стандарт (където
е уместно) ..........................................................
2.2.1.14. Датчик за NOx : да/не (*)
2.2.2. Кислороден датчик: да/не (*)
2.2.2.1. Модел(и): .........................................
2.2.2.2. Тип: ...................................................
2.2.2.3. Местоположение: .............................
2.2.3. Подаване на въздух: да/не (*)
2.2.3.1. Тип (пулсиращ въздух, въздушна
помпа и т.н.): .....................................................
2.2.4. EGR: да/не (*)
2.2.4.1. Характеристики (със/без охлаждане,
високо/ниско налягане и т.н.): ........................
2.2.5. Филтър за прахови частици: да/не (*)
2.2.5.1. Размери и капацитет на филтъра за
прахови частици: ..............................................
2.2.5.2. Тип и конструкция на филтъра за
прахови частици: ..............................................
2.2.5.3. Местоположение (място/места и
максимално/минимално разстояние от двигателя): ..................................................................
2.2.5.4. Метод или система за регенериране,
описание и/или чертеж: ..................................
2.2.5.5. Диапазон на нормална работна температура (K) и налягане (kPa): .......................
2.2.6. Други системи: да/не (*)
2.2.6.1. Описание и действие: .................... “
§ 9. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 4
се създава т. 5:
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„5. Тази точка се прилага за одобрение
на типа за етапи III В и IV на електронно
управлявани двигатели (наричани по-долу
,,двигател“), при които се използва електронно
управление за определяне на количеството и
продължителността на впръскване на горивото независимо от технологията, използвана
в съответните двигатели, за да отговарят на
пределните стойности на емисиите, посочени
в точки 2.1.2.5 и 2.1.2.6.
5.1. Общи изисквания
5.1.1. Изисквания за основна технология за
контрол на емисиите
5.1.1.1. Основната технология за контрол
на емисиите, действаща в целия работен диапазон на честотата на въртене и на въртящия
момент на двигателя, се конструира така, че
двигателят да отговаря на разпоредбите от
настоящата наредба.
5.1.1.2. Забраняват се всички основни технологии за контрол на емисиите, при които
се прави разлика между работата на двигателя
при стандартизирано изпитване за одобрение
на типа и при други работни условия, вследствие на което се осигурява по-ниско ниво на
контрол върху емисиите, когато работата не е
при условията, изрично включени в процедурата
за одобрение на типа.
5.1.2. Изисквания за допълнителна технология за контрол на емисиите
5.1.2.1. Допълнителната технология за контрол на емисиите може да бъде използвана при
двигател или извънпътна техника, при условие
че при нейното активиране допълнителната
стратегия за контрол на емисии изменя основната технология за контрол на емисиите в
отговор на специфичен набор от околни и/или
работни условия, но не намалява ефективността
на системата за контрол на емисиите.
а) Когато допълнителната технология за
контрол на емисиите е активирана по време
на изпитването за одобрение на типа, не се
прилагат точки 5.1.2.2 и 5.1.2.3.
б) Когато допълнителната технология за
контрол на емисиите не е активирана по време
на изпитването за одобрение на типа, трябва
да бъде демонстрирано, че допълнителната
стратегия за контрол на емисии е активна само
доколкото е необходимо за целите, посочени
в точка 5.1.2.3.
5.1.2.2. Условията за контрол, приложими
за целите на т. 5, са следните:
а) височината не трябва да превишава
1000 m (или еквивалентно атмосферно налягане 90 kPa);
б) температурата на околната среда трябва да
бъде в интервала от 275 K до 303 K (2 – 30 °C);
в) температурата на охлаждащата течност
на двигателя трябва да бъде над 343 K (70 °C).
Когато допълнителната технология за контрол на емисии е активирана при работа на
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двигателя в рамките на условията, посочени в
букви „a“, „б“ и „в“, технологията се активира
само по изключение.
5.1.2.3. Допълнителната технология за контрол на емисиите може да се активира поспециално за следните цели:
а) от бордови сигнали с цел защита от повреда на двигателя (включително защитното
устройство за въздух) и/или на извънпътната
техника, в която е инсталиран двигателят;
б) за безопасност и технологии по време
на експлоатация;
в) за предотвратяване на прекомерни емисии, при пускане при студен двигател или при
загряването или спиране на двигателя;
г) ако се използва за обвързване с контрола върху един регулиран замърсител при
специфични околни или работни условия с
цел поддържане на контрола върху всички
останали регулирани замърсители в рамките
на пределните стойности на емисиите, които
са подходящи за въпросния двигател; целта е
да се компенсират естествено възникващите
явления по начин, който осигурява приемлив
контрол върху всички съставки на емисиите.
5.1.2.4. Производителят демонстрира пред
техническа служба по време на изпитването
за одобрение на типа, че функционирането
на допълнителната технология за контрол на
емисии отговаря на разпоредбите на точка
5.1.2. Демонстрацията се състои от оценка на
документацията, посочена в чл. 4, ал. 3.
5.1.2.5. Забранява се функциониране на допълнителна технология за контрол на емисиите,
която не е в съответствие с разпоредбите на
точка 5.1.2.
5.2. Изисквания за осигуряване на правилно
действие на мерките за контрол на NOx
5.2.1. Производителят предоставя информация съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2.
5.2.2. Ако системата за контрол на емисиите изисква реагент, неговите характеристики,
включително вид, информация относно концентрацията, когато реагентът е в разтвор, работна
температура и позоваване на международни
стандарти за състав и качество, трябва да бъдат
посочени от производителя в приложение № 1,
допълнение 1, точка 2.2.1.13 и допълнение 3,
точка 2.2.1.13.
5.2.3. Технологията за контрол на емисиите
на двигателя трябва да функционира при всички
условия на околната среда, редовно наблюдавани
на територията на Европейския съюз, особено
при ниски температури на околната среда.
5.2.4. Производителят демонстрира, че
емисиите на амоняк по време на приложимия
изпитвателен цикъл за емисии при процедурата
за одобрение на типа, когато се използва реагент, не надвишават средна стойност от 25 ppm.
5.2.5. Ако в извънпътна техника са инсталирани отделни резервоари за реагент или
са свързани с нея, трябва да бъдат включени
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средства за вземане на проба от реагента вътре
в резервоара. Точката на вземане на пробите
трябва да е леснодостъпна, без да е необходимо
да се използва специализиран инструмент или
устройство.“
§ 10. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 1,
т. 4 се правят следните изменения:
1. Точка 1.1 се изменя така:
„1.1. В това приложение се посочва методът,
който се прилага за измерване на газообразните
и прахообразните замърсители от двигателя,
обект на изпитване.
Прилагат се следните изпитвателни цикли:
– цикълът със стационарни режими за
извънпътна техника (NRSC), подходящ за
спецификациите на съоръжението, който се
използва за измерване на емисиите на въглероден окис, въглеводороди, азотни окиси и
емисиите на прахови частици за етапи I, II, III
A, III B и IV при двигателите, съгласно чл. 2,
ал. 1, т. 1 и 2, и
– цикълът с преходни режими за извънпътна техника (NRTC), който се използва за
измерване на емисиите на въглероден окис,
въглеводороди, азотни окиси и емисиите на
частици за етапи III B и IV при двигателите,
съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1;
– за двигатели, предназначени за задвижване на кораби за вътрешното корабоплаване,
се прилага методът съгласно стандарт ISO
8178-4:2007 и Приложение VI към MARPOL
(Международна конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби) 73/78, (Правила за
NOx) на Международната морска организация,
– за двигатели, предназначени за задвижване
на мотриси, се използва NRSC за измерване
на газообразни и прахообразни замърсители за
етапи III A и III B;
– за двигатели, предназначени за задвижване
на локомотиви, се използва NRSC за измерване
на газообразни и прахообразни замърсители за
етапи III A и III B.“
2. Точка 1.3.2 се изменя така:
„1.3.2. Изпитване NRТC:
Посоченият преходен изпитвателен цикъл,
основан предимно на работните условия на дизеловите двигатели, инсталирани в извънпътна
техника, се извършва два пъти:
– първия път (пускане в ход при студен двигател), след като двигателят е достигнал стайна
температура и температурите на охлаждащата
течност, на маслото, на системите за вторична
обработка и на всички допълнителни устройства
за управление на двигателя са стабилизирани
между 20 и 30 °C;
– втория път (пускане при загрял двигател)
след 20-минутен период на загряване, който
започва веднага след завършването на цикъла
на пускане в ход при студен двигател.
По време на тази последователност на изпитване се изследват посочените замърсители.
Последователността на изпитване се състои в
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пускане в ход при студен двигател, извършено
след естествено или принудително охлаждане на
двигателя, период на загряване и пускане при
загрял двигател, в резултат на което се получава
изчисление на съставните емисии. Като се използват сигналите на обратна връзка за въртящия
момент и честотата на въртене на двигателя от
динамометричния стенд, мощността се интегрира
спрямо времето на цикъла, за да се определи
работата, извършена от двигателя за цикъла.
Концентрацията на газообразните съставки се
определя през цикъла или в неразредените отработили газове чрез интегриране на сигналите
от анализатора в съответствие с допълнение 3
към настоящото приложение или в разредените
отработили газове на система за вземане на проби
при постоянен обем (система CVS) с разреждане
на целия поток чрез интегриране или вземане
на проба с торба в съответствие с допълнение
3 към това приложение. За праховите частици
се събира пропорционална проба от разредените отработили газове върху специфициран
филтър чрез частично разреждане на потока
или разреждане на целия поток. В зависимост
от използвания метод дебитът на неразредените
или разредените отработили газове се определя
по време на цикъла, за да се изчислят стойностите на масовите емисии от замърсители. За
да се изчислят грамовете на всеки замърсител,
излъчвани на киловатчас(kilowatt-hour), стойностите на масовите емисии се отнасят към
работата на двигателя.
Емисиите (g/kWh) се измерват както при цикъла на пускане в ход при студен двигател, така
и при цикъла на пускане при загрял двигател.
Претеглените съставни емисии се изчисляват,
като резултатите от пускане в ход при студен
двигател имат тежест 10 %, а резултатите от
пускане при загрял двигател – 90 %. Претеглените съставни резултати трябва да отговарят
на допустимите стойности.“
3. Точка 3.7.1 се изменя така:
„3.7.1. Спецификация на оборудването съгласно чл. 2, ал. 1:
3.7.1.1. Спецификация А
За двигателите, попадащи в обхвата на чл. 2,
ал. 1, т. 1 и 4, следният цикъл от 8 етапа(1) се
проследява при работа на изпитвания двигател
върху динамометър:
Номер Честота на въртене Натона
на двигателя
варване
етапа
(об./мин)
(%)
1

2

Тегловен
коефициент

3

4

1

Номинална или
еталонна (*)

100

0,15

2

Номинална или
еталонна (*)

75

0,15

3

Номинална или
еталонна (*)

50

0,15
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4

1

Номинална или
еталонна (*)

10

0,10

3

5

Междинна

100

0,10

4

6

Междинна

75

0,10

7

Междинна

50

0,10

8

Работа на празен
ход

–

0,15

4

2
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(*) Еталонната честота на въртене е определена в приложение ІІІ, точка 4.3.1.

3.7.1.2. Спецификация B
За двигателите, попадащи в обхвата на чл. 2,
ал. 1, т. 2, следният цикъл от 5 етапа( 2) се
проследява при работа на изпитвания двигател
върху динамометър:
Номер
на
етапа

Честота на въртене на
двигателя
(об./мин)

Нато- Тегвар- ловен
ване коефи(%)
циент

1

Номинална

100

0,05

2

Номинална

75

0,25

3

Номинална

50

0,30

4

Номинална

25

0,30

5

Номинална

10

0,10

Степените на натоварване представляват стойностите на въртящия момент в проценти, съответстващ на мощността при базова експлоатация,
определена като максималната мощност, която
е налична за определен период на експлоатация
в режим на променлива мощност, чиято продължителност може да достигне неограничен брой
часове годишно, между определените интервали
за техническа поддръжка с обявена периодичност и при обявени условия на околната среда,
като поддръжката се извършва в съответствие
с предписанията на производителя.
3.7.1.3. Спецификация С
За двигателите (3), предназначени за задвижване на кораби от вътрешното корабоплаване,
се прилага методът на изпитване съгласно
стандарта ISO 8178-4:2007 и приложение VI
към MARPOL 73/78, (Правила за NO x) на
Международната морска организация.
Двигателите, предназначени за задвижване,
работещи с гребен винт с постоянна стъпка,
се изпитват с динамометър, като се използва
следният 4-етапен цикъл с установени етапи
(4), създаден за представяне на работата на
промишлените корабни дизелови двигатели
при нормални условия на работа.
Номер
на
етапа

Честота на въртене на
двигателя
(об./мин)

1

2

Нато- Тегвар- ловен
ване коефи(%)
циент
3

4

1

100 % (номинална)

100

0,20

2

91 %

75

0,50
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3

4

80 %

50

0,15

63 %

25

0,15

Двигателите за задвижване с постоянна честота на въртене на гребни винтове с променлива
стъпка или на електрически куплирани такива,
предназначени за задвижване на кораби от
вътрешното корабоплаване, се изпитват с динамометър, като се използва следният 4-етапен
цикъл с установени етапи (5), характеризиращ
се със същите натоварвания и тегловни коефициенти като описания по-горе цикъл, но при
работа на двигателя при номинална честота на
въртене във всеки режим:
Номер
на
етапа

Честота на въртене на
двигателя
(об./мин)

1

Номинална

2
3
4

Нато- Тегвар- ловен
ване коефи(%)
циент
100

0,20

Номинална

75

0,50

Номинална

50

0,15

Номинална

25

0,15

3.7.1.4. Спецификация D
За двигателите, попадащи в обхвата на чл.2,
ал.1, т. 5, следният цикъл от 3 етапа ( 6) се
проследява при работа на изпитвания двигател
върху динамометър:
Номер
на
етапа

Честота на въртене на
двигателя
(об./мин)

Нато- Тегвар- ловен
ване коефи(%)
циент

1

Номинална

100

0,25

2

Междинна

50

0,15

3

Работа на празен ход

–

0,60

(1) Като при цикъла C1, описан в точка 8.3.1.1 от
стандарт ISO 8178-4:2007.
(2) Като при цикъла D2, описан в точка 8.4.1 от
стандарт ISO 8178-4:2007.
(3) Спомагателните двигатели с постоянна честота
на въртене трябва да бъдат сертифицирани, като
се използва работният цикъл ISO D2, т.е. 5-етап
ният цикъл с установени режими, определен в
точка 3.7.1.2, докато спомагателните двигатели с
променлива честота на въртене трябва да бъдат
сертифицирани, като се използва работният цикъл
ISO С1, т.е. 8-етапният цикъл с установени етапи,
определен в точка 3.7.1.1.
(4) Като при цикъл Е3, описан в точки 8.5.1, 8.5.2
и 8.5.3 от стандарт ISO 8178-4:2007. Четирите режима се основават на осреднена характеристика
на гребен винт, построена чрез измервания при
работа.
(5) Като при цикъл Е2, описан в точки 8.5.1, 8.5.2
и 8.5.3 от стандарт ISO 8178-4:2007.
(6) Като при цикъл F от стандарт ISO 8178-4:2007.“
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4. Точка 4.3.1 се изменя така:
„4.3.1. Еталонна честота на въртене
Еталонната честота на въртене (n ref) съответства на 100 % от нормираните стойности на
честотата на въртене, определени в графиката на
динамометъра (приложение № 3, допълнение 4).
Действителният цикъл на двигателя, получаващ се
при отклонението от нормираните стойности на
еталонната честота на въртене, зависи до голяма
степен от избора на съответната еталонна честота
на въртене. Еталонната честота на въртене се
определя по следната формула:
n ref = ниската честота на въртене + 0,95 ×
(високата честота на въртене – ниската честота
на въртене)
(високата честота на въртене е най-високата
честота на въртене на двигателя, при която се
отдава 70 % от номиналната мощност, докато
ниската честота на въртене е най-ниската честота
на въртене на двигателя, при която се отдава 50 %
от номиналната мощност).
Ако измерената еталонна честота на въртене е
в рамките на ± 3 % от обявената от производителя
еталонна честота на въртене, тя може да бъде използвана за изпитването за измерване на емисиите.
Ако допустимото отклонение е превишено, измерената еталонна честота на въртене се използва за
изпитването за измерване на емисиите (1).“
5. Точка 4.5 се изменя така:
„4.5. Провеждане на изпитване за измерване
на емисиите
Последователността на изпитването е описана
на диаграмата по-долу:
Подготовка на двигателя, измервания
преди изпитването и калибрирания

NRC
Изготвяне на картография на двигателя
(крива на максималния въртящ момент)
Изготвяне на еталонен цикъл на изпитване
Провеждане на един или повече предварителни
цикъла за проверка на двигателя, изпитвателната
камера и системите за емисиите
Естествено или принудително охлаждане

Подготовка на всички системи за вземане на проби
(включително калибриране на анализатора)
и събиране на данни
Емисионна фаза при цикъл на пускане при
студен двигател

Загряване

Емисионна фаза при цикъл на пускане при
загрял двигател

(1)

В съответствие със стандарт ISO 8178-11:2006.
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Преди цикъла на измерване при необходимост могат да бъдат преминати един или
повече предварителни цикли, за да се проверят
двигателят, изпитвателната камера и емисионните системи.
4.5.1. Подготовка на филтрите за вземане
на проби
Поне един час преди изпитването всеки
филтър се поставя в частично покрито блюдо
на Петри, защитено срещу прах, и се поставя
в камера за претегляне с цел стабилизация. В
края на стабилизационния период всеки филтър
се претегля и се записва теглото му. След това
филтърът се съхранява в затворено блюдо на
Петри или затворен филтродържател, докато
започне изпитването. Филтърът се използва
в рамките на осем часа след изваждането му
от камерата за претегляне. Записва се теглото
на тарата.
4.5.2. Инсталиране на средствата за измерване
Контролно-измервателните прибори и сондите се инсталират както се изисква. Ауспухът
се свързва със система за разреждане на целия
поток, ако се използва такава.
4.5.3. Задействане на системата за разреждане на газовете
Системата за разреждане на газовете се
задейства. Общият поток на разредените отработили газове в система за разреждане на целия
поток или потокът на разредените отработили
газове в система за разреждане на част от
потока се регулират така, че да се елиминира
кондензацията на вода от системата и да се
постигне температура върху повърхността на
филтъра между 315 K (42 °C) и 325 K (52 °C).
4.5.4. Пускане на системата за вземане на
проби на прахови частици
Системата за вземане на проби на прахови
частици се пуска и поддържа в действие посредством обходен провод (деривация). Фоновото ниво на праховите частици от разредения
въздух може да се определи чрез вземане на
проба от разредения въздух преди влизането на
отработилите газове в тунела за разреждане. За
препоръчване е пробата от фоновото ниво на
праховите частици да бъде събрана по време
на преходния цикъл, ако има друга система
за вземане на проби от частици. В противен
случай може да бъде използвана системата за
вземане на проби от частици, използвана по
време на преходния цикъл. При използването
на филтриран въздух за разреждане може да
се извършва едно измерване преди или след
изпитването. Ако въздухът за разреждане не
е филтриран, измерванията се правят преди
началото и след края на цикъла и стойностите
се осредняват.
4.5.5. Проверка на анализаторите
Анализаторите на емисии се нулират и регулират. Когато за пробите се използват торби,
те се изпразват от съдържанието им.
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4.5.6. Изисквания за охлаждането
Може да се приложи процедура на естествено или принудително охлаждане. При
принудително охлаждане се използва добрата
инженерна преценка за конструиране на системи, които да подават охлаждащ въздух през
двигателя, студено масло през смазочната
система на двигателя, да отнемат топлината
от охладителя през охладителната система на
двигателя и да отнемат топлината от системата за последваща обработка на отработилите
газове. В случай на принудително охлаждане
на системата за последваща обработка на отработилите газове охлаждащият въздух не се
пуска в действие, преди системата за последваща обработка на отработилите газове да се
е охладила под температурата за задействане
на катализатора. Не се допуска процедура на
охлаждане, която има за последица непредставителни емисии.
Изпитването за емисиите на отработили
газове при пускане при студен двигател може
да започне след охлаждане само когато температурите на маслото на двигателя, на охлаждащата течност и температурата на последваща
обработка са стабилизирани между 20 °C и
30 °C най-малко за петнайсет минути.
4.5.7. Протичане на цикъла
4.5.7.1. Цикъл на пускане при студен двигател
Последователността на изпитването започва
с цикъла на пускане при студен двигател след
завършването на охлаждането, когато бъдат
спазени изискванията, определени в точка 4.5.6.
Двигателят се пуска съгласно процедурата
за пускане, препоръчана от производителя в
ръководството за експлоатация, чрез промишлен
стартер или чрез динамометъра.
Щом се определи, че двигателят е пуснат,
се задейства устройството за измерване на
времето на работа на празен ход. Двигателят
се оставя да работи на празен ход без никакво
натоварване за 23 ± 1 s. Започва се преходният цикъл на двигателя, така че първият запис
да бъде след 23 ± 1 s. Времето на работа на
празен ход е включено в интервала 23 ± 1 s.
Изпитването се извършва съгласно еталонния цикъл, посочен в приложение № 3,
допълнение 4. Командите за честотата на
въртене и въртящият момент на двигателя се
задават при 5 Hz (10 Hz – препоръчително)
или повече. Зададените точки се изчисляват
чрез линейна интерполация между точките за
1 Hz от еталонния цикъл. Обратната връзка за
честотата на въртене и въртящия момент се
записва най-малко на всяка секунда по време
на изпитвателния цикъл, а сигналите могат да
бъдат филтрирани електронно.
4.5.7.2. Данни, постъпващи от анализаторите
При пускането на двигателя измервателната апаратура се пуска в действие, като
едновременно:
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– започва да събира или анализира въздуха за разреждане, ако се използва система за
разреждане на пълния поток,
– започва да събира или анализира неразредените или разредените отработили газове в
зависимост от използвания метод,
– започва да измерва количеството разредени отработили газове и необходимите
температури и налягания,
– започва да записва масовия дебит на
отработилите газове, ако се използва анализ
на неразредени отработили газове,
– започва да записва данните на обратна
връзка за честотата на въртене и въртящия
момент от динамометричния стенд.
Ако се използва измерване на неразредените отработили газове, концентрациите на
емисиите (HC, CO и NO x) и масовият дебит
на отработилите газове се измерват постоянно
и се съхраняват с честота най-малко 2 Hz в
компютърна система. Всички други стойности
може да се записват при честота на измерване от поне 1 Hz. За аналогови анализатори
характеристиката се записва, а при оценката
на данните калибровъчните данни може да
се подават в реално време или независимо
от времето.
Ако се използва система за разреждане на
целия поток, съдържанието на НС и NOx се
измерва постоянно в тунела за разреждане при
честота най-малко 2 Hz. Средните концентрации
се определят чрез интегриране на сигналите
от анализатора през време на изпитвателния
цикъл. Времето за реакция на системата трябва
да бъде не повече от 20 s и се координира с
колебанията на потока в системата за вземане
на проби при постоянен обем (CVS) и при
необходимост – с отклоненията във времето за
вземане на проби/изпитвателен цикъл. СО и
CO2 се определят чрез интегриране или анализиране на концентрациите в торбата за проби,
събрани по време на цикъла. Концентрациите
на газообразни замърсители в разредения въздух
се определят чрез интегриране или събиране
в основната торба. Всички други стойности
се записват при най-малко едно измерване в
секунда (1 Hz).
4.5.7.3. Вземане на проби от праховите
частици
При пускането на двигателя системата за
събиране на проби на прахови частици се
превключва от режим с деривация към режим
на събиране на частици.
Ако се използва система за частично разреждане на потока, помпата(ите) за вземане
на проба(и) се регулира(т) така, че дебитът
на потока през сондата за вземане на проби
от прахови частици или през тръбата за прехвърляне да се поддържа пропорционален на
масовия дебит на отработилите газове.
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Ако се използва система за разреждане
на целия поток, помпата(ите) за вземане на
проба(и) се регулират така че за дебита на потока
през сондата за вземане на проби от прахови
частици или през тръбата за прехвърляне да
се поддържа стойност в рамките на ± 5 % от
еталонния дебит. Ако се използва компенсация
на потока (например пропорционално управление на пробния поток), трябва да се покаже,
че съотношението между основния поток през
тунела и пробния поток частици не се променя
с повече от ± 5 % от еталонната му стойност
(с изключение на първите 10 секунди от вземането на проби).
Забележка. При двойно разреждане потокът
на пробата е нетната разлика между потока през
филтрите на пробите и потока на вторичния
въздух за разреждане.
Средната температура и налягането на входа
на разходомера(ите) за газ или на средствата
за измерване на поток се записват. Ако еталонният дебит не може да се поддържа по време
на целия цикъл (в рамките на ± 5 %) поради
задръстване на филтъра с частици, изпитването
се анулира. Изпитването се повтаря отново,
но при по-малък дебит и/или при по-голям
диаметър на филтъра.
4.5.7.4. Спиране на двигателя по време на
изпитване на цикъл на пускане при студен
двигател
Ако двигателят спре в момент от цикъла
на пускане при студен двигател, той трябва да
се подготви и процедурата на охлаждане да се
повтори; накрая двигателят се пуска отново, а
изпитването се повтаря. В случай на неизправност в някой от необходимите изпитвателни
уреди по време на изпитвателния цикъл изпитването се анулира.
4.5.7.5. Действия след цикъла на пускане
при студен двигател
След завършване на изпитването при цикъл
на пускане при студен двигател измерването
на масовия дебит на отработилите газове, на
дебита на разредените отработили газове, на
газовия поток в събирателните торби, както
и помпата за вземане на проби от прахови
частици се спират. При интегрираща система
на анализатора вземането на проби продължава до изтичане на времето за реакция на
системата.
Концентрациите в събирателните торби, ако
се използват такива, се анализират възможно
най-бързо, но не по-късно от 20 минути след
края на изпитвателния цикъл.
След изпитването на емисиите се използват
нулев газ и същият калибриращ газ за повторна
проверка на анализаторите. Изпитването се
счита за приемливо, ако разликата между резултатите от предварителното и последващите
изпитвания е по-малка от 2 % от стойността
за калибриращия газ.
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Филтрите за прахови частици се връщат в
камерата за претегляне не по-късно от един
час след завършване на изпитването. Те се
привеждат в нужното състояние в блюдо на
Петри, което е защитено срещу прах и позволява обмен на въздуха, поне за един час
и след това се претеглят. Брутното тегло на
филтрите се записва.
4.5.7.6. Загряване
Веднага след спиране на двигателя
вентилаторът(ите) на охлаждащата система
на двигателя се изключва(т), ако е(са) бил(и)
включен(и), както и вентилаторът на системата за вземане на проби при постоянен обем
(CVS), ако е бил използван (или се изключва
системата за отвеждане на отработилите газове
от системата CVS).
Двигателят се оставя да загрява 20 ± 1 минути. Подготвят се двигателят и динамометърът
за изпитване при загрял двигател. Празните
торби за проби се свързват със системите за
събиране на проби от разредените отработили
газове и от разреден въздух. Пуска се системата
за вземане на проби при постоянен обем (ако
още не е пусната) или се свързва системата за
отвеждане на отработилите газове към системата
за вземане на проби при постоянен обем (ако е
била изключена). Помпите за вземане на проби
(с изключение на помпата(ите) за вземане на
проби от прахови частици), вентилаторът(ите)
на охлаждащата система на двигателя и системата за събиране на данни се пускат.
Преди началото на изпитването топлообменникът на устройството за вземане на
проби при постоянен обем (ако се използва)
и загретите части на всяка система за непрекъснато вземане на проби (ако е приложимо)
се загряват предварително до определената
работна температура.
Дебитите за вземане на проби се регулират
до достигане на желания дебит и устройствата
за измерване на газовете от системата за вземане на проби при постоянен обем се нулират.
Внимателно се инсталира чист филтър за прахови частици на всеки от филтродържателите
и се инсталират сглобените филтродържатели
в потока за вземане на проби.
4.5.7.7. Цикъл на пускане при загрят двигател
Щом се определи, че двигателят е пуснат,
задействайте устройството за измерване на
време на работа на празен ход. Оставете двигателят да работи на празен ход без никакво
натоварване за 23 ± 1 s. Започнете преходния
цикъл на двигателя, така че първият запис да
бъде след 23 ±1 s. Времето на работа на празен
ход е включено в интервала 23 ±1 s.
Изпитването се извършва в съответствие с
еталонния цикъл, както е посочен в приложение № 3, допълнение 4. Контролните точки за
управление на честотата на въртене и въртящият момент се задават при 5 Hz (10 Hz пре-
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поръчително) или повече. Зададените точки се
изчисляват чрез линейна интерполация между
тези за 1 Hz на еталонния цикъл. Обратната
връзка за честотата на въртене и въртящия
момент се записва минимум на всяка секунда
по време на изпитвателния цикъл, а сигналите
могат да бъдат филтрирани електронно.
След това се повтаря процедурата, посочена
в точки 4.5.7.2 и 4.5.7.3.
4.5.7.8. Спиране на двигателя по време на
изпитване на цикъл на пускане при загрял
двигател
Ако двигателят спре в момент от цикъла на
пускане при загрял двигател, той трябва да бъде
спрян и да се загрее повторно за 20 минути. След
това цикълът на пускане при загрял двигател
може да бъде повторен. Разрешава се само едно
повторно загряване и повторно изпълнение на
цикъла на пускане при загрял двигател.
4.5.7.9. Действия след цикъла на пускане
при загрял двигател
След завършване на цикъла на пускане
при загрял двигател се спират измерването на
масовия дебит на отработилите газове, дебитът
на разредените отработили газове, газовият
поток в събирателните торби и помпата за
вземане на проби от прахови частици. При
интегриращата анализираща система вземането
на проби продължава до изтичане на времето
за реакция на системата.
Концентрациите в събирателните торби, ако
се използват такива, се анализират възможно
най-бързо, но не по-късно от 20 минути след
края на изпитвателния цикъл.
След изпитването за емисии за повторна
проверка на анализаторите се използват нулев
газ и същият калибриращ газ. Изпитването се
счита за приемливо, ако разликата между резултатите от предварителното и последващите
изпитвания е по-малка от 2 % от стойността
за калибриращия газ.
Филтрите за частици се връщат в камерата
за претегляне не по-късно от един час след
завършване на изпитването. Те се привеждат
в нужното състояние в блюдо на Петри, което
е защитено срещу прах и позволява обмен на
въздуха, поне за един час и след това се претеглят. Брутното тегло на филтрите се записва.“
6. Допълнение 3 се изменя така:
1. Точка 2.1.2.4 се заменя от:
„2.1.2.4. Изчисляване на специфичните
емисии
Емисиите (g/kWh) се изчисляват за всички
отделни съставки по следния начин:
(1/10)М gas,cold + (9/10) М gas,hot

Индивидуален газ =		
(1/10)Wact,cold + (9/10)Wact,hot

,

където:
M gas,cold е сумарната маса на газообразните
замърсители по време на цикъла на пускане
при студен двигател (g/изпитване);
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M gas,hot – сумарната маса на газообразните
замърсители по време на цикъла на пускане
при загрял двигател (g);
W act,cold – действителната работа по време на
цикъла на пускане при студен двигател, както
е определена в приложение № 3, т. 4.6.2 (kWh);
W act,hot – действителната работа по време на
цикъла на пускане при загрял двигател, както е
определена в приложение № 3, т. 4.6.2 (kWh).“
2. Точка 2.1.3.1 се заменя от:
„2.1.3.1. Изчисляване на масовите емисии
Масата на частиците M PT,cold и M PT,hot (g/
изпитване) се изчислява по един от следните
методи:
а) М РТ =

Mf

×

M SAM

M

EDFW

1 000

,

където:
M PT е M PT,cold за цикъла на пускане при
студен двигател;
M PT – M PT,hot за цикъла на пускане при
загрял двигател;
M f – масата на частиците, събрани като
проба по време на цикъла (mg);
M EDFW – масата на еквивалентните разредени
отработили газове по време на цикъла (kg);
M SAM – масата на разредените отработили
газове, преминаващи през филтрите за прахови
частици (kg).
Сумарната маса на еквивалентните разредени отработили газове по време на цикъла се
определя, както следва:
1

1=n

M

EDFW

G

=

Σi=1G

EDFW,i

= G

EDFW,i

× ____
f
× qi

EХHW,i

G TOTW,i
qi =_________________ ,
(G TOTW,i – G DILW,i)

където:
G EDFW,i е моментният еквивалентен дебит на
разредени отработили газове (kg/s);
G EXHW,i – моментният дебит на отработили
газове (kg/s);
q i – моментният коефициент на разреждане;
G TOTW,i – моментният масов дебит на разредените отработили газове в тунела за разреждане (kg/s);
G DILW,i – моментният масов дебит на въздуха
за разреждане (kg/s);
f – честотата на вземане на проби (Hz);
n – броят измервания;
Mf
б) М РТ = _______ ,
r s × 1 000

където:
M PT – M PT,cold за цикъла на пускане при
студен двигател;
M PT – M PT,hot за цикъла на пускане при
загрял двигател;
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M f – масата на частиците, събрани като
проба по време на цикъла (mg);
r s – средното съотношение на пробите по
време на цикъла;
M SE
M SAM
r S = ____ × _____ ,
M EXHW
M TOTW

където:
M SE е масата на отработилите газове, събрани като проба по време на цикъла (kg);
M EXHW – общият масов дебит на отработилите газове по време на цикъла (kg);
M SAM – масата на разредените отработили
газове, преминаващи през филтрите за прахови
частици (kg);
M TOTW – масата на разредените отработили
газове, преминаващи през тунела за разреждане (kg).
Забележка. В случай на система за вземане
на проби от целия поток M SAM и M TOTW са
еднакви.“
3. Точка 2.1.3.3 се заменя от:
„2.1.3.3. Изчисляване на специфичните
емисии
Специфичните емисии (g/kWh) се изчисляват
по следния начин:
(1/10)К р,cold × M PT,cold + (9/10) К р,hot × M PT,hot
PT = ____________________________________ ,
(1/10)Wact,cold + (9/10) Wact,hot

където:
M PT,cold е масата на праховите частици по
време на цикъла на пускане при студен двигател (g/изпитване);
M PT,hot – масата на частиците по време на
цикъла на пускане при загрял двигател (g/
изпитване);
K p, cold – корекционен коефициент за влажност за прахови частици по време на цикъла
на пускане при студен двигател;
K p, hot – корекционен коефициент за влажност за прахови частици по време на цикъла
на пускане при загрял двигател;
W act, cold – работата на действителния цикъл
на пускане при студен двигател, както е определена в приложение № 3, т. 4.6.2 (kWh);
W act, hot – работата на действителния цикъл
на пускане при загрял двигател, както е определена в приложение № 3, т. 4.6.2 (kWh).“
4. Точка 2.2.4 се заменя от:
„2.2.4. Изчисляване на специфичните емисии
Емисиите (g/kWh) се изчисляват за всички
отделни съставки по следния начин:
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M gas,hot – сумарната маса на газообразните
замърсители по време на цикъла на пускане
при загрял двигател (g);
W act,cold – действителната работа по време на
цикъла на пускане при студен двигател, както е
определена в приложение № 3, т. 4.6.2 (kWh) ;
W act,hot – действителната работа по време на
цикъла на пускане при загрял двигател, както е
определена в приложение № 3, т. 4.6.2 (kWh).“
5. Точка 2.2.5.1 се заменя от:
„2.2.5.1. Изчисляване на масовия дебит:
Масата на частиците M PT,cold и M PT,hot (g/
изпитване) се изчислява, както следва:
Mf
M TOTW
М РТ = ____ × _____ ,
M SAM
1 000

където:
M PT = M PT,cold за цикъла на пускане при
студен двигател;
M PT = M PT,hot за цикъла на пускане при
загрял двигател;
M f – масата на частиците, събрани като
проба по време цикъла (mg);
M TOTW – сумарната маса на разредения
отработил газ по време на цикъла съгласно
т. 2.2.1 (kg);
M SAM – масата на разредените отработили
газове, преминали през тунела за разреждане
за събиране на прахови частици (kg)
и
M f = M f,p + M f,b , ако се измерват поотделно (mg)];
M f,p – масата на частиците, събрани върху
основния филтър (mg);
M f,b – масата на частиците, събрани върху
вторичния филтър (mg).
Ако се използва система за двойно разреждане, масата на вторичния въздух за разреждане
се изважда от общата маса на двойно разредените отработили газове, взети като проба през
филтрите за прахови частици.
MSAM = МTOT – MSEC,

където:
M TOT е масата на двойно разредените отработили газове, преминаващи през филтъра за
частици (kg);
M SEC – масата на въздуха за вторично разреждане (kg).
Ако средното ниво на праховите частици от
разредения въздух е определено в съответствие
с приложение № 3, т. 4.4.4, масата на частиците
може да бъде съответно коригирана. В такъв
случай масата на частиците M PT,cold и M PT,hot
(g/изпитване) се изчислява, както следва:

[

(

(

Md
1
Mf
____
– ____ × 1 – ____
M SAM
M DIL
DF

))

[
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M TOTW
× ______ ,

(1/10)М gas,cold + (9/10) М gas,hot
Индивидуален газ = _______________________ ,

MPT =

където:
M gas,cold е сумарната маса на газообразните
замърсители по време на цикъла на пускане
при студен двигател (g);

където:
M PT = M PT,cold за цикъла на пускане при
студен двигател;

(1/10)Wact,cold + (9/10)Wact,hot

1 000
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M PT = M PT,hot за цикъла на пускане при
загрял двигател;
M f , M SAM , M TOTW = вж. по-горе;
M DIL – масата на пробата на въздуха за
разреждане, преминал през използваните за
вземане на проби филтри за частици (kg);
M d – масата на пробата от частици, събрана
от въздуха за разреждане (mg);
DF – коефициент на разреждане съгласно
т. 2.2.3.1.1.“
6. Точка 2.2.5.3 се заменя от:
„2.2.5.3. Изчисляване на специфичните
емисии
Специфичните емисии (g/kWh) се изчисляват по следния начин:
(1/10)К p,cold × M PT,cold + (9/10) К p,hot × M PT,hot
РТ = ___________________________________
,
(1/10)Wact,cold + (1/10)Wact,cold

Плътност
при 15 °С
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Пределни
стойности и
единици (2)

Метод на
изпитване

Цетаново
число (4)

минимум 45 (7)
максимум 50

Плътност
при 15 °C

минимум 835 kg/m ISO 3675,
максимум 845 kg/ ASTM D 4052
m 3 (10)

Дестилация (3) на
95 % от
обема

максимум 370 °C

Вискозитет минимум
при 40 °C
2,5 mm 2/s
максимум
3,5 mm 2/s

ISO 5165

ISO 3405

ISO 3104

Съдържаминимум 0,1 те- ISO 8754,
ние на сяра гловни % (9)
EN 24260

където:
M PT,cold е масата на частиците за цикъла на
пускане при студен двигател при NRTC (g/
изпитване);
M PT,hot – масата на частиците за цикъла на
пускане при загрял двигател при NRTC (g/
изпитване);
K p,cold – корекционният коефициент за
влажност за частиците по време на цикъла на
пускане при студен двигател;
K p, hot – корекционният коефициент за
влажност за частиците по време на цикъла на
пускане при загрял двигател;
W act, cold – работата на действителния цикъл
на пускане при студен двигател, както е определена в приложение № 3, т. 4.6.2 (kWh);
W act, hot – действителната работа по време на
цикъл на пускане при загрял двигател, както е
определена в приложение № 3, т. 4.6.2 (kWh).“
7. В допълнение V „Изисквания за устойчивост“ се правят следните промени:
а) вторият ред от таблицата в допълнението,
озаглавена „Еталонно гориво за двигателите с
компресионно запалване, използвани в подвижни извънпътни машини, одобрени за етапи
IIIB и IV“, се изменя така:

„

ВЕСТНИК

kg/m 3 833 865 БДС EN-ISO 3675
“

б) в т. 2.1 в таблица 7:
„Технически характеристики на еталонното
гориво за използване при изпитванията за
одобрение и проверка на съответствието на
производството
Еталонно гориво за двигателите с компресионно запалване, използвани в подвижни
извънпътни машини, одобрени за етапи I и II,
и за двигателите, предназначени за задвижване
на кораби от вътрешното корабоплаване
Забележка. Основните характеристики относно функционирането на двигателя и относно
емисиите от отработени газове са в курсив.

максимум 0,2 тегловни % (8)
Пламна
минимум 55 °C
температура
Гранична
минимум температу- maximum + 5 °C
ра на филтруемост
през студен филтър

ISO 2719

Корозия на максимум 1
медна пластина

ISO 2160

EN 116

Коксов ос- Conradson (на 10 % ISO 10370
татък
остатък от дестилация) максимум
0,3 тегловни %
Съдържание на пепел

максимум 0,01 те- ASTM D 482(12)
гловни %

Съдържание на
вода

максимум 0,05 те- ASTM D 95,
гловни %
D 1744

Индекс на максимум 0,20 mg
неутрализи- КОН/g
ране (силна
киселина)
Стабилност максимум
на окисле- 2,5 mg/100 ml
ние (5)
Добавки (6)

ASTM D 2274

“

се заменя от:
„Технически характеристики на еталонното
гориво за използване при изпитванията за
одобрение и проверка на съответствието на
производството
Еталонно гориво за двигателите с компресионно запалване, използвани в подвижни
извънпътни машини, одобрени за етапи I и II,
и за двигателите, предназначени за задвижване
на кораби от вътрешното корабоплаване
Забележка. Основните характеристики относно функционирането на двигателя и относно
емисиите от отработени газове са в курсив.
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Пределни
стойности и
единици (2)

Метод на
изпитване

2

3

1
Цетаново
число (4)
Плътност
при 15 °C

минимум 45 (7)
максимум 50
минимум 835 kg/m
максим у м 845 кg/
m 3 (10)

ISO 5165

Дестилация (3) на
95 % от
обема

максимум 370 °C

ISO 3405

ВЕСТНИК
1

БДС EN ISO
3675
ASTM D 4052

БДС EN 116

Корозия на максимум 1
медна пластина

БДС EN ISO
2160

Параметър

Conradson (на 10 % БДС EN ISO
остатък от дестила- 10370
ция) максимум
0,3 тегловни %

Съдържание на пепел

максиму м 0,01 те- ASTM D
гловни %
482(12)

ASTM D 2274

“

в) в т. 2.1 таблицата
„Мобилни устройства, непредназначени за
движение по път, еталонно гориво за двигателите с принудително запалване
Забележка. Горивото за двутактовите двигатели представлява смес от смазочно масло
и бензин със специфицирани показатели. Съотношението на сместа гориво/масло трябва
да отговаря на предписаното съотношение от
производителя, както е посочено в приложение
3а, т. 2.7.

Единица
мярка

Допустими
стойности (1)
минимум

1

максимум 0,20 mg
КОН/g

Стабилност максимум
на окисле- 2,5 mg/100 ml
ние (5)
Добавки (6)

БДС EN ISO
2719

Гранична минимум температу- maximum + 5 °C
ра на филтруемост
през студен филтър

3

Коксов
остатък

Индекс на
неутрализиране
(силна
киселина)

Съдържа- минимум 0,1 теглов- БДС ISO 8754
ние на сяра ни % (9)
БДС EN 24260
максимум 0,2 тегловни % (8)
минимум 55 °C

2

С ъ д ъ р ж а - максимум 0,05 те- ASTM D 95,
ние на вода гловни %
D 1744

Вискозитет минимум 2,5 mm 2/s ISO 3104
при 40 °C максимум 3,5 mm 2/s

Пламна
температура

С Т Р. 1 0 7

2

Метод на
изпитване

Обнародване

максимум

3

4

5

6

Октаново число по изследователски метод (RON)

95,0

-

EN 25164

1993

Ок таново число по мо т орен
метод (MON)

85,0

-

EN 25163

1993

748

762

БДС EN
ISO 3675

1995

56,0

60,0

EN 12

1993

БДС EN
ISO 3405
БДС EN
ISO 3405
БДС EN
ISO 3405
БДС EN
ISO 3405

1988

БДС EN
ISO 3405

1988

Обемна маса при 15 °C

kg/m 3

Налягане на парата по метода на kPa
Reid (налягане на наситените
пари)
Дестилация

-

Начална точка на кипене
– Изпарение
при 100 °C
– Изпарение
при 150 °C
– Крайна точка
на кипене

°C

24

40

vol.%

49,0

57,0

vol.%

81,0

87,0

°C

190

215

Отпадни продукти

%

-

2

1988
1988
1988

С Т Р.

108
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1

2

Състав на въглеводороди:
– Олефини
– Ароматни
съединения
– Бензен
– Наситени
съединения

ВЕСТНИК
3

4

vol.%

-

10

vol.%

28,0

40,0

vol.%
vol.%

-

1,0
допълнително

Съотношение

Съотношение

Съотношение
въглерод/водород

БРОЙ 29
5
ASTM
D 1319
ASTM
D 1319
EN 12177
ASTM
D 1319

6
1995
1995
1998
1995

Устойчивост на
окисляване (2)

min

480

-

БДС EN
ISO 7536

1996

Съдържание на
кислород

маса %

-

2,3

БДС
EN 1601

1997

Фактически
смоли

mg/ml

-

0,04

БДС EN
ISO 6246

1997

Съдържание
на сяра

mg/kg

-

100

БДС EN
ISO 14596

1998

-

1

БДС EN
ISO 2160

1995

Корозия на медна пластина при
50 °C
Съдържание на
олово

g/l

-

0,005

БДС
EN 237

1996

Съдържание на
фосфор

g/l

-

0,0013

ASTM
D 3231

1994
“

се заменя от:
„Мобилни устройства, непредназначени за движение по път, еталонно гориво за двигателите с
принудително запалване
Забележка. Горивото за двутактовите двигатели представлява смес от смазочно масло и бензин със
специфицирани показатели. Съотношението на сместа гориво/масло трябва да отговаря на предписаното
съотношение от производителя, както е посочено в приложение 3а, т. 2.7.
Параметър

Единица
мярка

1
Октаново число по изследователски метод (RON)

2

Октаново число по моторен
метод (MON)
Обемна маса при 15 °C

kg/m 3

Налягане на парата по метода на kPa
Reid (налягане на наситените
пари)
Дестилация
Начална точка на кипене
°C

Допустими
стойности (1)
минимаксимум
мум
3
4
95,0
-

5
EN 25164

1993

85,0

-

EN 25163

1993

748

762

1998

56,0

60,0

БДС EN
ISO 3675
БДС EN 12

24

40

БДС EN
ISO 3405
БДС EN
ISO 3405
БДС EN
ISO 3405
БДС EN
ISO 3405
БДС EN
ISO 3405

1988

– Изпарение при 100 °C

vol.%

49,0

57,0

– Изпарение при 150 °C

vol.%

81,0

87,0

– Крайна точка на кипене

°C

190

215

%

-

2

Отпадни продукти

Метод на
изпитване

Обнародване

6

2001

1988
1988
1988
1988
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1

Състав на въглеводороди:

2

ВЕСТНИК
3

С Т Р. 1 0 9

4

5

-

– Олефини

vol.%

-

10

– Ароматни съединения

vol.%

28,0

40,0

– Бензен
– Наситени съединения

vol.%
vol.%

-

Устойчивост на окисляване (2) min

Съотношение
480

1,0
допълнително
Съотношение
-

Съдържание на кислород

маса %

-

2,3

Фактически смоли

mg/ml

-

0,04

Съдържание на сяра

mg/kg

-

100

-

1

Съотношение въглерод/водород

Корозия на медна пластина при
50 °C

6
-

Съдържание на олово

g/l

-

0,005

Съдържание на фосфор

g/l

-

0,0013

§ 11. В приложение № 11 към чл. 42а се
правят следните изменения:
1. Точка 1.5 се изменя така:
„1.5. Производителят на оригиналното оборудване (OEM) предоставя на изпълнителния
директор на КТИ всяка информация, необходима във връзка с прилагането на гъвкавия
механизъм, която органът по одобрение може
да поиска като необходима за решението си.“
2. Точка 1.6 се изменя така:
„1.6. Производителят на оригиналното оборудване предоставя на всеки орган по одобрение
на типа в държава членка всяка информация,
изисквана от същия орган, в потвърждение на
това, че етикетът или данните за всеки двигател,
пуснат на пазара в рамките на даден гъвкав
механизъм, са верни.“
3. Точка 1.7 се отменя.
§ 12. Навсякъде в наредбата думите „БДС
EN ISO 116“ да се заменят от думите „БДС
EN 116“.
§ 13. Навсякъде в наредбата думите „в
съответствие с български стандарт, въвел ISO
3046“ да се заменят от думите „в съответствие
с ISO 3046“.
§ 14. Навсякъде в наредбата думите „в
съответствие с български стандарт, въвел ISO
5725“ да се заменят от думите „в съответствие
с БДС EN ISO 5725“.
§ 15. Навсякъде в наредбата думите „в съответствие с български стандарт, въвел ISO 14396:

ASTM
D 1319
ASTM
D 1319
БДС EN 12177
ASTM
D 1319

1995

БДС EN
ISO 7536
БДС
EN 1601
БДС EN
ISO 6246
БДС EN
ISO 14596
БДС EN
ISO 2160

2001

БДС
EN 237
ASTM
D 3231

2004

1995
2003
1995

2004
2006
2002
2004

1994

2002“ да се заменят от думите „в съответствие
с ISO 14396:2002“.
§ 16. Навсякъде в наредбата думите „в
съответствие с български стандарт, въвел ISO
5167:2002“ да се заменят от думите „в съответствие с БДС EN ISO 5167“.
§ 17. Навсякъде в наредбата думите „БДС
ISO 8528-1:1993“ да се заменят от думите „БДС
ISO 8528-1:2005“.
§ 18. Навсякъде в наредбата думите „в
съответствие с български стандарт, въвел ISO
3046-3“ да се заменят от думите „в съответствие
с ISO 3046-3“.
Допълнителна разпоредба
§ 19. Тази наредба въвежда изискванията
на Директива 2010/26/ЕС на Комисията от 31
март 2010 г. за изменение на Директива 97/68/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за
сближаване на законодателствата на държавите
членки във връзка с мерките за ограничаване
на емисиите на газообразни и прахообразни
замърсители от двигатели с вътрешно горене,
инсталирани в извънпътна техника (ОВ, L 86
от 01.04.2010 г.).
Заключителна разпоредба
§ 20. Тази наредба влиза в сила на 31 март
2011 г.
За министър: Св. Боянова
4062

“
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-9
от 18 март 2011 г.

за военно-почивното дело
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за ползване на военнопочивните домове и хотели, управлявани от
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, наричана „агенцията“, чрез
организиране на отдиха и възстановяването на
военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия.
(2) Агенцията осъществява военно-почивното дело чрез предлагане на услуги, свързани
с ползването на военно-почивните домове и
хотели, управлявани от агенцията.
(3) Финансовото осигуряване на дейностите
по реда на наредбата се извършват в рамките
на утвърдената бюджетна квота по съответната
основна програма/програма по програмната
структура на Министерството на отбраната за
текущата година, формираща издръжката на
агенцията.
Г л а в а

в т о р а

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОЕННО-ПОЧИВНИТЕ ДОМОВЕ И ХОТЕЛИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА,
УПРАВЛЯВАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА
Чл. 2. Почивките във военно-почивните
домове и хотели, управлявани от агенцията, са:
1. десетдневни почивки за летен отдих;
2. петдневни почивки за зимен отдих;
3. десетдневни почивки за деца на военнослужещи и цивилни служители от Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия
в специализирани детски и младежки лагери;
4. групови и индивидуални почивки извън
страната, в т.ч. и в рамките на международното
сътрудничеството по „CLIMS“;
5. безвалутен обмен на почиващи въз основа
на двустранни или многостранни споразумения;
6. седемдневна безплатна почивка за военнослужещи от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия, участвали
в операции и мисии извън територията на
страната, и членовете на техните семейства;
7. други почивки и мероприятия по предложение на изпълнителния директор на агенцията,
утвърдено от министъра на отбраната;

ВЕСТНИК
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8. седемдневни безплатни почивки за деца
на военнослужещи, загинали при или по повод
изпълнение на военната си служба;
9. други индивидуални почивки, включващи
минимум две нощувки.
Чл. 3. Военно-почивните домове и хотели,
управлявани от агенцията, се ползват от:
1. военнослужещите и цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия и членовете на техните
семейства;
2. военнослужещите и цивилните лица от
чужди армии и членовете на техните семейства
в рамките на международното сътрудничеството
по CLIMS или при условията на безвалутен
обмен на почиващи въз основа на двустранни
или многостранни споразумения;
3. ветераните от войните и членовете на
техните семейства;
4. пенсионирани военнослужещи и членовете
на техните семейства;
5. военноинвалидите и военнопострадалите
и членовете на техните семейства;
6. командировани служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия;
7. членовете на български и чуждестранни
делегации в изпълнение на заповеди на министъра на отбраната;
8. други лица извън Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
Чл. 4. (1) Почивките и мероприятията по
чл. 2 се финансират от Министерството на
отбраната и от собствени средства на лицата
по чл. 3, както следва:
1. по чл. 2, т. 1, 2, 3 и 9: за лицата по чл. 3,
т. 1 – 65 % от стойността на почивките се
осигуряват от Министерството на отбраната
от средства за социално-битово и културно
обслужване в рамките на утвърдения бюджет
за съответната година, а останалите 35 % се
заплащат от лицата по чл. 3, т. 1;
2. по чл. 2, т. 1:
а) за лицата по чл. 3, т. 3 – ветераните от
войните заплащат 25 % от стойността на почивката (храна и нощувка с включен ДДС), а
останалите 75 % са за сметка на субсидията
от бюджета на Министерството на отбраната
съгласно чл. 7 от Правилника за прилагане на
Закона за ветераните от войните, приет с ПМС
№ 168 от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм.,
бр. 112 от 1999 г., бр. 29 от 2000 г., бр. 61 и 73
от 2001 г., бр. 38 от 2002 г., бр. 84 от 2007 г. и
бр. 37 от 2008 г.), планирани по реда на чл. 1,
ал. 3; членовете на семействата им заплащат
почивката по цени, определени в заповедите
на министъра на отбраната по чл. 5;
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б) за лицата по чл. 3, т. 5 – военноинвалидите и военнопострадалите имат право да
почиват до 15 дни еднократно в рамките на
една календарна година, като заплащат 25 %
от стойността на почивката (храна и нощувка);
разликата до пълната стойност е за сметка на
държавния бюджет съгласно чл. 16 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите;
членовете на семействата им заплащат почивката по цени, определени в заповедите на
министъра на отбраната по чл. 5;
3. по чл. 2, т. 1, 2, 7 и 9:
а) за лицата по чл. 3, т. 4 – пенсионираните
военнослужещи и членовете на техните семейства заплащат почивката по цени, определени в
заповедите на министъра на отбраната по чл. 5;
б) за лицата по чл. 3, т. 8 – 100 % от стойността на почивките се заплаща от лицата;
4. по чл. 2, т. 4 и 5 – 50 % от стойността за
почивките се осигуряват от Министерството
на отбраната от средства за социално-битово и
културно обслужване в рамките на утвърдения
бюджет за съответната година, а останалите
50 % се заплащат от лицата по чл. 3, т. 1;
5. по чл. 2, т. 6 – стойността за почивките се
осигурява от бюджета на съответната операция
или мисия в рамките на финансовата квота
на основната програма, по която се осигурява
участието на формированията от въоръжените
сили в операции и мисии извън страната;
6. по чл. 2, т. 7 – цялата стойност на почивките се заплаща от лицата по чл. 3;
7. по чл. 2, т. 8 – децата на загинали военнослужещи при или по повод изпълнение
на военната служба имат право да почиват
безплатно един път в годината, като стойността на почивката се осигурява от бюджета на
Министерството на отбраната, планирани по
реда на чл. 1, ал. 3.
(2) Себестойността на почивките по чл. 2
се определя, както следва:
1. по чл. 2, т. 1, 2, 6 и 9 – по ежегодно изготвени от изпълнителния директор на агенцията
калкулации, утвърдени от министъра на отбраната на база предходната година, съгласувано с
дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“
на Министерството на отбраната; калкулациите
включват разходи за един пълен пансион на
човек в левове и дължим ДДС; себестойността
се формира от отчетените разходи (счетоводна справка по сметки от група 60, 61 и 62)
за издръжка на съответния почивен дом или
хотел, осигуряване на пълен храноден и други
дейности, свързани с предоставената услуга;
2. по чл. 2, т. 4 и 5 – по утвърдени ежегодно
от изпълнителния директор на агенцията калкулации, които включват разходи за съответния
пансион и/или туристически пакети, транспорт,
културна програма, задължителни медицински
застраховки, разходи за съпровождащ и/или
преводач съгласно международните договорености и дължим ДДС;
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3. по чл. 2, т. 3 и 8 – по изготвени от изпълнителния директор на агенцията калкулации,
утвърдени от министъра на отбраната на база
предходната година, съгласувано с дирекция
„Планиране, програмиране и бюджет“ на
Министерството на отбраната; калкулациите
включват разходи за съответния пансион,
транспорт, туристически данък, застраховка
и разходи за групов ръководител (на 10 деца
един групов ръководител) и дължим ДДС;
себестойността на детски/младежки лагери
извън страната се определя по утвърдени от
изпълнителния директор калкулации, включващи разходи за съответния пансион и/или
пакетна цена на лагера, транспорт, културна
програма, задължителна медицинска застраховка и разходи за групов ръководител и/или
преводач съгласно международните договорености и дължим ДДС;
4. по чл. 2, т. 7 – по утвърдени от изпълнителния директор на агенцията калкулации, които
включват разходи за съответния пансион и/или
туристически пакети, транспорт, културна програма, задължителни медицински застраховки
и други дейности, свързани с предоставената
услуга, както и дължим ДДС.
(3) Необходимите средства по ал. 1 и 2 се
заявяват в дирекция „Планиране, програмиране
и бюджет“ на Министерството на отбраната и
разходваните средства се отчитат в дирекция
„Финанси“ на Министерството на отбраната на
база обобщени отчети за ползваните почивки и
мероприятия до 10-о число на месеца, следващ
месеца на ползването им.
(4) Изпълнителният директор на агенцията
може да прави предложения за промяна на
необходимите средства по ал. 3 вследствие
настъпили обективни обстоятелства.
Чл. 5. Почивките по чл. 2, т. 1, 2, 3 и 9,
предоставени във военно-почивните домове
и хотелите, управлявани от агенцията, се заплащат по цени, определени със заповеди на
министъра на отбраната, издавани два пъти
годишно най-късно до 15 януари – за летния
отдих, и до 15 юни – за зимния отдих.
Чл. 6. Цените за външни лица във военнопочивните домове и хотели включват нощувка
със закуска, а в хотелите във военните клубове – само нощувка.
Чл. 7. Цените на почивките и мероприятията по чл. 12 се определят със заповед на
министъра на отбраната, като не могат да бъдат
по-ниски от себестойността на предлаганата
услуга, увеличена с 15 %.
Чл. 8. (1) Всички почиващи задължително
заплащат на място невключените в себестойността на почивките туристически данък и
застраховки и цената на ползваните от тях
допълнителни услуги по ценоразпис, утвърден
със заповед на изпълнителния директор на
агенцията.
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(2) Туристическият данък и застраховките
при ползване на почивките по чл. 2, т. 6 и 8
са за сметка на бюджета на съответната операция или мисия, респективно на бюджета на
Министерството на отбраната.
Чл. 9. Командированите служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия не заплащат цена за нощувка във военно-почивните домове и хотели,
управлявани от агенцията. Разходваните средства се възстановяват на агенцията по ред и
при условия, определени с акт на министъра
на отбраната, и са за сметка на структурата,
от която е командированият служител.
Чл. 10. (1) Военно-почивните домове и хотели, управлявани от агенцията, се ползват в
сезони и експлоатационни периоди, посочени
в приложение № 1.
(2) Смените през съответния сезон се определят със заповеди на министъра на отбраната,
издавани два пъти годишно най-късно до 15
януари – за летния отдих, и до 15 юни – за
зимния отдих.
Чл. 11. (1) Военнослужещите и цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия и членовете
на техните семейства в рамките на една календарна година имат право да ползват до 10 дни
за почивките през летния сезон и до 10 дни за
почивките през зимния сезон при условията
на чл. 4, ал. 1, т. 1.
(2) Правото на почивка по ал. 1 се счита
за упражнено, независимо дали лицето го е
реализирало в качеството си на титуляр или в
качеството си на член на семейство.
(3) Правото за почивка през летния и зимния
сезон е лично и не се преотстъпва.
(4) Неусвоените дни не могат да се прехвърлят за следваща година.
(5) След изчерпване на лимита по ал. 1
военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия и членовете на техните семейства могат да почиват във военно-почивните
домове и хотелите, управлявани от агенцията,
като заплащат почивките по цени, определени
в заповеди на министъра на отбраната по чл. 5.
(6) Безплатните почивки по чл. 2, т. 6 и 8
се ползват извън лимитите, определени в ал. 1.
Чл. 12. Агенцията може да сключва тур
операторски договори с лицензирани български и чуждестранни фирми и договори с
ведомства, организации и фирми за приемане
на индивидуални и групови резервации, организиране на обучения, семинари, работни
срещи, конференции, спортни и екомероприятия и други, доколкото не се възпрепятстват
почивките по чл. 2.
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Чл. 13. (1) Картите за почивка се изготвят
от агенцията и имат следните реквизити:
1. номер на картата;
2. дестинация/почивен дом/хотел;
3. вид помещение и капацитет;
4. трите имена и ЕГН на титуляря и членовете на неговото семейство;
5. начална и крайна дата на смяната за
почивка;
6. цена на почивката;
7. структура на Министерството на отбраната,
в която работи титулярят на картата (когато
е приложимо);
8. общи условия.
(2) Заплащането на почивката се приема
за съгласие с Общите условия на агенцията за
ползване на военно-почивните домове и хотели, утвърдени със заповед на изпълнителния
директор на агенцията, които се обявяват на
интернет страницата є, както и на видно място
във военно-почивните домове и хотели.
Чл. 14. (1) Картите за почивка се разпределят между Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия пропорционално на броя на военнослужещите и цивилните
служители в съответната структура.
(2) Картите за почивка по ал. 1 се разпределят
ежегодно от комисия, назначена със заповед
на министъра на отбраната, до 30 януари – за
летния сезон, и до 30 юни – за зимния сезон,
За разпределението на картите за почивка комисията изготвя протокол, който се утвърждава
от министъра на отбраната.
(3) В комисията задължително участват
представители от всички структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия, дирекция „Управление
на човешките ресурси“ в Министерството на
отбраната, агенцията и синдикатите в Министерството на отбраната.
Чл. 15. (1) Въз основа на утвърдения от
министъра на отбраната протокол по чл. 14,
ал. 2 агенцията изпраща информация за съответните карти за почивка на Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия, като:
1. до 31 юли – за почивки през зимния сезон,
и до 15 март – за почивки през летния сезон, в
агенцията се изпраща обобщена информация от
съответните структури и военни формирования
за извършеното от техни комисии разпределение
на картите за почивка; комисиите приключват
работата си с протоколи, утвърдени от съответния командир/ръководител на съответна
структура, които съдържат: трите имена и ЕГН
на почиващите (на титуляря и членовете на
семейството му), номер на военното формирование, пощенски адрес на съответната структура,
брой и вид разпределени карти по смени;
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2. до 31 август – за почивки през зимния, и
до 31 март – за почивки през летния период,
агенцията изпраща на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
картите за почивка за предоставяне на служителите; при разпределението на картите броят
на почиващите следва да отговаря на броя на
леглата в помещението.
(2) Агенцията осигурява картите за седемдневна безплатна почивка за военнослужещи от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия, участвали в операции и мисии извън територията на страната, и членовете на
техните семейства във военно-почивните домове
съгласно приложение № 1 и в съответствие с
постъпилите заявки и списъци от Съвместното
оперативно командване; при необходимост
агенцията осигурява карти за почивка по този
ред и в други военно-почивни домове и хотели
на Министерството на отбраната.
(3) Лицата по чл. 3, т. 3, 4 и 5 ползват военно-почивните домове и хотели, управлявани
от агенцията, в неактивния сезон и съгласно
експлоатационните периоди, посочени в приложение № 1.
Чл. 16. (1) Картите за почивка по чл. 2, т. 4
и 5 се разпределят ежегодно от комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната. За
разпределението на картите комисията изготвя
протокол, който се утвърждава от министъра
на отбраната.
(2) В комисията по ал. 1 задължително
участват представители на всички структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, дирекция „Управление
на човешките ресурси“ в Министерството на
отбраната, агенцията и синдикатите в Министерството на отбраната.
(3) Картите по ал. 1 се разпределят между
военнослужещите и цивилните служители, които
не са били на почивка, организирана по линия на
безвалутния обмен и в рамките на CLIMS като
титуляр на правото на почивка или като член на
неговото семейство през последните три години.
(4) В дирекция „Управление на човешките
ресурси“ в Министерството на отбраната се
създава и поддържа регистър на служителите,
ползвали карти за почивка в чужбина, организирани по линия на безвалутния обмен и в
рамките на CLIMS.
(5) В случаите, когато в срока, определен в
протокола по ал. 1, няма достатъчно заявени
карти за почивки по линия на безвалутния
обмен и в рамките на CLIMS от лица, които
отговарят на изискванията по ал. 3, картите
могат да се предоставят и на лица, които са
почивали по този ред в рамките на последните
три години, въз основа на решение на комисията по ал. 1, което се обявява на интернет
страницата на агенцията и на страниците на
в. „Българска армия“.
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(6) В решението по ал. 5 задължително се
посочват дестинациите за почивки в чужбина,
броят на незаявените карти, които подлежат
на свободна разпродажба, цената на картата за
съответната дестинация, началната и крайната
дата за закупуването им.
Чл. 17. (1) При ползване на почивките и
участие в мероприятия се представят:
1. служебна карта за военнослужещи, цивилни служители или служебна бележка по образец
(приложение № 2) – за лицата по чл. 3, т. 1;
2. военноотчетна книжка или служебна
бележка – за лицата по чл. 3, т. 4;
3. карта на ветеран от войните, книжка за
военноинвалид или книжка за военнопострадал – за лицата по чл. 3, т. 3 и 5;
4. служебна карта – за лицата по чл. 3, т. 6.
(2) Почиващите се настаняват след представянето на служебна карта или оригинал
на служебна бележка, както и на декларация
(приложение № 3).
Чл. 18. (1) Стойността на картите за почивка се заплаща предварително чрез превод по
банковата сметка на агенцията.
(2) Платежното нареждане за превода по
ал. 1 съдържа реквизитите по чл. 13, ал. 1
(3) При настаняване във военно-почивния
дом или хотел се представя оригинал от платежния документ. При липса, непълни или неточни
данни агенцията може да откаже настаняване.
(4) Срокът за предварително заплащане
стойността на картата за почивка през зимния
период е до 10 октомври, а за летния период –
до 30 април, а за почивките по чл. 2, т. 4 и
5 – съгласно сроковете, определени в утвърдения от министъра на отбраната протокол по
чл. 16, ал. 1.
(5) В случаите, когато след изтичането на
сроковете по ал. 4 останат незаплатени карти,
същите се предлагат на свободна разпродажба,
като информация за това се обявява на интернет страницата на агенцията и на страниците
на в. „Българска армия“.
Чл. 19. Картите, които не са заплатени в
сроковете по чл. 18, ал. 4 на името на титуляря, определен от комисията по чл. 14, ал. 2
и чл. 16, ал. 1, са невалидни и подлежат на
свободна разпродажба от агенцията по реда
на чл. 18, ал. 5.
Чл. 20. Почиващите се настаняват във военно-почивния дом или хотел в първия ден
от смяната след 15 ч. с първа услуга вечеря
и напускат до 12 ч. на деня, следващ края на
смяната, с последна услуга обяд.
Чл. 21. Картите за почивки извън страната са
предназначени за двама възрастни – правоимащи лица по чл. 3, т. 1, настанени в двойна стая.
Чл. 22. Агенцията осигурява новогодишни
пакети за почивка на лицата по чл. 3, които
изцяло заплащат стойността на почивката.
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АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 23. (1) В случаите на отказ от ползване
на почивка, деклариран в агенцията преди започване на почивката в страната или в чужбина,
платената от лицето сума се възстановява въз
основа на писмено заявление до изпълнителния
директор на агенцията, както следва:
1. цялата платена сума – когато заявлението
е подадено в срок до 20 работни дни преди
започване на почивката;
2. 80 % от платената сума – когато заявлението е подадено в срок до 10 работни дни
преди започване на почивката;
3. 50 % от платената сума – когато заявлението е подадено в срок до 5 работни дни
преди започване на почивката.
(2) В случаите, когато срокът и условията
по ал. 1 не са спазени, платената сума не се
възстановява, освен ако е налице уважителна
причина – внезапно възникнала служебна необходимост за титуляря, смърт или тежко заболяване
на титуляря или на член на неговото семейство.
(3) В случаите, когато лицето е принудено да
прекрати (прекъсне) почивката си в страната,
платената сума се възстановява за дните след
прекъсването с неустойка в размер 50 % от
стойността на анулираните дни, освен в случаите по ал. 2, когато не се дължи неустойка;
(4) В случаите на вече започнала почивка
извън страната при настъпване на застрахователно събитие, покрито от задължителната
застраховка „Помощ при пътуване“, суми се
възстановяват съгласно условията на застраховката. Във всички останали случаи платената
сума не се възстановява.
(5) Сумите по ал. 1, 2 и 3 се възстановяват
не по-рано от 10 работни дни след получаване
на заявление в агенцията, към което се прилагат картата за почивка, платежният документ
за платената сума, а в случаите по ал. 2 – и
на документ, удостоверяващ настъпването на
конкретното обстоятелство.
Чл. 24. При установено неправомерно ползване на почивка по реда на тази наредба лицето
няма право да ползва почивки, осигурявани от
агенцията, през следващите три години, като дължи възстановяване на платените от бюджета на
министерството разходи за съответната почивка.
Чл. 25. При неспазване на Общите условия
за ползване на военно-почивните домове и
хотели, грубо нарушаване на вътрешния ред и
поведение, противоречащо на добрите нрави,
лицето няма право да ползва почивки, предоставяни от агенцията, през следващата година.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Членове на семейство“ са съпрузите и
децата, ако не са встъпили в брак. Със статут
на членове на семейство по смисъла на тази
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наредба се ползват и лицата, живеещи при
условията на съвместно съжителство с военнослужещия или цивилния служител, ако имат
еднакъв постоянен адрес, което се удостоверява
с личните им карти.
2. „Деца“ са родените от брака или от
съвместното съжителство на военнослужещия
или цивилния служител до навършването на
18-годишна възраст, а след навършването є,
ако учат редовно – за срока на обучението, но
не по-късно от навършването на 26 годишна
възраст, което се удостоверява с акт за раждане
на детето и удостоверение от висшето учебно
заведение.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Сроковете за издаване на заповедите по
чл. 5 за определяне на цените на почивките по
чл. 2, т. 1, 2, 3 и 9 за 2011 г. са, както следва:
1. за летния отдих – 1 март 2011 г.;
2. за зимния отдих – 1 юли 2011 г.
§ 3. Сроковете за издаване на заповедите по
чл. 10, ал. 2 за определяне на смените за летния
и зимния отдих през 2011 г. са, както следва:
1. за летния отдих – 1 април 2011 г.;
2. за зимния отдих – 1 юли 2011 г.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 226г, чл. 226ж, ал. 1 във връзка с чл. 202а,
226и, ал. 1 и чл. 298а от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
§ 5. Тази наредба отменя глава втора от
Наредба № Н-16 от 2009 г. за социалните дейности на Министерството на отбраната (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм., бр. 28 и 38 от 2010 г.
и бр. 15 от 2011 г.).
§ 6. Указания по прилагането на наредбата
дава министърът на отбраната.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
Приложение № 1
към чл. 10
Сезони за почивка и експлоатационни периоди
на военно-почивните домове и хотели, управ
лявани от агенцията
I. Сезони за почивка.
1. За летен отдих:
1.1. Активен сезон – от 20 юни до 10 септември.
1.2. Неактивен сезон – от 11 септември до 19
юни.
2. За зимен отдих:
2.1. Активен сезон – от 01 декември до 31 март.
2.2. Неактивен сезон – от 01 април до 30 ноември.
II. Експлоатационни периоди на военно-почивните домове и хотели:
1. Морски курорти:
1.1. Хотел „Флагман“ – Варна – целогодишен.
1.2. Военно-почивен дом „Адмирал“ – Вар
на – 21.06. – 20.09.
1.3. Военно-почивен дом „Фрегата“ – Вар
на – 21.06. – 20.09.
1.4. Военно-почивен дом „Маяк“ – 21.06. – 08.09.
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В обекта се организират смени за почивки по
чл. 2, т. 6.
1.5. Военно-почивен дом „Созопол“ – 01.06. –
20.09.
1.6. Военно-почивен дом „Несебър“ – 01.06. –
20.09.
1.7. Вое нно- почи вен до м „Сар афов о“ –
21.06. – 10.09.
В обекта се организират детски и средношколски смени за почивки по чл. 2, т. 3 и 8.
1.8. Къмпинг „Чайка“ – Обзор – 21.06. – 10.09.
2. Планински курорти:
2.1. Военно-почивен дом „Пампорово“ – к.к.
Пампорово – целогодишен.
2.2. Военно-почивен дом „Картела“ – целогодишен.
2.3. Хотел „Олимп“ – к.к. Борвец – 01.11. – 30.04.
2.4. Военно-почивен дом „Боровец“ – к.к. Боро
вец – 01.12. – 31.03.
В обекта се организират смени за почивки по
чл. 2, т. 6.
2.5. Почивен комплекс „Рибарица“ – 01.04. –
30.09.
Забележка. Експлоатационният период на всеки
от обектите може да бъде удължен или намален при
наличие на обективни обстоятелства със заповед на
министъра на отбраната по предложение на изпълнителния директор на агенцията.

Приложение № 2
към чл. 17, ал. 1, т. 1
С Л УЖ Е Б НА Б Е Л Е Ж КА
(ОБРАЗЕЦ)
Настоящата се издава в уверение на това, че лицето
.............. (име, презиме, фамилия) с ЕГН ................
работи (или служи) в ...................................................
(изписва се структурата от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната или Българската армия).

Служебната бележка се издава да послужи пред
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“ в почивна база (комплекс/дом/
хотел) ....................
Ръководител на …………
„Човешки ресурси/личен състав“:
(подпис, печат)
Отпечатано в .... екз.

Приложение № 3
към чл. 17, ал. 2
Д Е К ЛАРАЦ И Я
(ОБРАЗЕЦ)
Долуподписаният ....................................................
(име, презиме, фамилия) с ЕГН ...................................
на служба в ...................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
През настоящата година не съм ползвал/съм
ползвал в качеството ми на титуляр или член на
семейство на титуляр ............... дни от правото си
на почивка през летния (зимния ) сезон по чл. 11,
ал. 1 от Наредбата за военно-почивното дело.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Декларатор: ...........................
(подпис)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 2 от
2007 г. за условията и реда за одобряване на
организациите, които обучават медиатори; за
изискванията за обучение на медиатори; за
реда за вписване, отписване и заличаване на
медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за
поведение на медиатора (ДВ, бр. 26 от 2007 г.)
§ 1. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Медиаторите могат периодично
да усъвършенстват знанията си, като преминават
допълнително теоретично и практическо обучение по специализирана медиация в рамките на
30 учебни часа при спазване на минималните
изисквания съгласно приложение № 2а.
(2) Допълнителното обучение на медиаторите, приключва с изпит, който се провежда
от комисия към организациите по чл. 2, като
включва тест за проверка на придобитите знания и в симулирана процедура по медиация.
(3) На лицата, издържали изпита, се издава
удостоверение за завършено допълнително обучение по специализирана медиация съгласно
приложение № 3а.“
§ 2. Създава се приложение № 2а:
„Приложение № 2а
към чл. 11а, ал. 1
ПРОГРАМА МИНИМУМ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАНА
МЕДИАЦИЯ
Допълнителното обучение по специализирана
медиация включва придобиване на специфични
теоретически и практически умения за водене на
процедурата по медиация по един от посочените
видове спорове:
– граждански спорове, включително спорове,
свързани с права на потребителя;
– административни спорове;
– трудови спорове;
– семейни спорове;
– търговски спорове;
– медиация по наказателни дела;
– презгранични спорове;
– други видове спорове.
І. Теоретична част:
1. Възможност за прилагане на процедурата
по медиация.
2. Законодателна рамка и практическо прилагане на медиацията.
3. Особености на процедурата по медиация
при специализираните спорове и изграждане на
специфични умения у медиатора за водене на
процедурата.
4. Действие на споразумението, постигнато
при специализирана медиация и придаване на
изпълнителна сила.
ІІ. Практическа част:
Практическите умения се придобиват в реална и/или в симулативна среда и задължително
включват индивидуални занимания и практически
семинари в група за овладяване на специфични
техники на медиация чрез игри, участие в поне
3 симулации и анализ.“

§ 3. Създава се приложение № 3а:

С Т Р.
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„Приложение № 3а
към чл. 11а, ал. 3
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА,
КОЯТО ОБУЧАВА МЕДИАТОРИ
УД О СТО В Е Р Е Н И Е
№ ........../дата
Настоящото се издава на:
...........................................................................
В уверение за:
Успешно завършен курс за медиатор по специализирана медиация в областта на …………………
Обучението е в съответствие с нормативните
изисквания на Република България, с обща
продължителност ............... (мин. 30 часа), с
включена теоретична подготовка и практическа
част с участие в поне 3 симулации и анализ.
Обучението е проведено в периода от
............... до .......................................................
Изпитът е положен на ....................................
				
(дата)
Придобита е допълнителна специализация
в областта на ............................ медиация.
Лице, което представлява
организацията....................

4031
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 17 от
2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни
водни пътища (обн, ДВ, бр. 94 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 9 от 2006 г.)

(трите имена на лицето, ЕГН, адрес)

(име, подпис и печат)

ВЕСТНИК

“

За министър: Хр. Ангелов

§ 1. В чл. 14 ал. 2 се отменя.
§ 2. В приложение № 3 към чл. 14, ал. 1
думите „Министерство на транспорта и съобщенията“ се заменят с „Министерство на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ и думите „министър на транспорта и съобщенията“ се заменят с „министър
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
§ 3. Навсякъде в наредбата думите
„министърът/а на транспорта“ се заменят с
„министърът/а на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
Министър: Ал. Цветков
4125
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-162
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 от
Закона за сдружения за напояване, предложенията
на доставчиците на вода и одобрен доклад от
заместник-министъра на земеделието и храните № 93-2111 от 17.03.2011 г. одобрявам цени на
услугата „водоподаване за напояване“ за 2011 г.,
както следва:
І. На доставчиците на вода за напояване – търговски дружества със 100 % държавно участие:
1. „Напоителни системи“ – ЕАД, София:
1.1. гравитачно доставяна вода – 0,230 лв./м 3
без ДДС;
в т. ч. за ориз – 0,020 лв./м 3 без ДДС;
1.2. помпено доставяна вода по стъпала:
– І стъпало	 – 0,410 лв./м 3 без ДДС;
– ІІ стъпало	 – 0,500 лв./м 3 без ДДС;
– ІІІ стъпало	 – 0,580 лв./м 3 без ДДС;
– ІV стъпало	 – 0,670 лв./м 3 без ДДС;
– след ІV стъпало	 – 0,750 лв./м 3 без ДДС;
в т. ч. за ориз	 – 0,025 лв./м 3 без ДДС;
1.3. цените по т. 1.1 и 1.2 са образувани при
условията на чл. 58, ал. 1, т. 2 от Закона за сдружения за напояване, както следва:
а) размер на предвидените поливни площи – 333 013 дка;
в т.ч. за отглеждане на ориз – 108 050 дка;
б) съобразно местонахождението на прогнозните поливни площи;
в) прогнозни коли чест ва на доставяната
вода – общо 296 022 000 м 3;
в т.ч. за напояване на ориз – 259 320 000 м 3;
г) начин на доставяне на прогнозните водни
маси за напояване – гравитачно и помпено.
2. „Хидромелиорации – Севлиево“ – ЕА Д,
Севлиево:
2.1. гравитачно доставяна вода – 0,200 лв./м 3
без ДДС;
2.2. цената по т. 2.1 е образувана при условията
на чл. 58, ал. 1, т. 2 от Закона за сдружения за
напояване, както следва:
а) размер на предвидените поливни площи – 12 720 дка;
б) съобразно местонахождението на прогнозните поливни площи;
в) прогнозни коли чест ва на доставяната
вода – общо 2 178 000 м 3;
г) начин на доставяне на прогнозните водни
маси за напояване – гравитачно.
3. „Земинвест“ – ЕАД, София:
3.1. гравитачно доставяна вода – 0,120 лв./м 3
без ДДС;
3.2. помпено доставяна вода – 0,220 лв./м 3
без ДДС;
3.3. цените по т. 3.1 и 3.2 са образувани при
условията на чл. 58, ал. 1, т. 2 от Закона за сдружения за напояване, както следва:

а) размер на предвидените поливни площи – 5365 дка;
б) съобразно местонахождението на прогнозните поливни площи;
в) прогнозни количества на доставяната
вода – общо 1 677 440 м 3;
г) начин на доставяне на прогнозните водни
маси за напояване – гравитачно и помпено.
ІІ. На доставчиците на вода – сдружения за
напояване:
1. За членове на сдруженията за напояване:
1.1. СН „Кръстьо Раковски“, с. Раковски,
община Каварна, прогнозни поливни площи
1000 дка, прогнозни количества на доставяна вода
30 0 0 0 0 м 3 п ри пом пено до с т а вя на вода –
0,352 лв./м 3 без ДДС;
1.2. СН „Лъджа – Каварна – 2“, гр. Каварна,
община Каварна, прогнозни поливни площи
1600 дка, прогнозни количества на доставяна
вода 441 600 м 3 при помпено доставяна вода –
0,370 лв./м 3 без ДДС;
1.3. СН „Иречек“, с. Иречек, община Каварна,
прогнозни поливни площи 900 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 177 600 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,400 лв./м 3 без ДДС;
1.4. СН „Белгун“, с. Белгун, община Каварна,
прогнозни поливни площи 1020 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 213 840 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,401 лв./м 3 без ДДС;
1.5. СН „Елана“, с. Вранино, община Каварна,
прогнозни поливни площи 1200 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 321 600 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,276 лв./м 3 без ДДС;
1.6. СН „Шабла – Тюленово“, гр. Шабла, община
Шабла, прогнозни поливни площи 1720 дка, прог
нозни количества на доставяна вода 1 128 500 м 3
при помпено доставяна вода – 0,199 лв./м3 без ДДС;
1.7. СН „Ваклино“, с. Крапец, община Шабла,
прогнозни поливни площи 500 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 365 625 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,202 лв./м 3 без ДДС;
1.8. СН „Чайка – 99“, с. Крапец, община Шабла,
прогнозни поливни площи 860 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 403 440 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,180 лв./м 3 без ДДС;
1.9. СН „Въртопа“, с. Писарево, община Нови
пазар, прогнозни поливни площи 60 дка, прогнозни количества на доставяна вода 22 773 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,120 лв./м 3 без ДДС;
1.10. СН „Дуранкулак“, с. Дуранкулак, община
Шабла, прогнозни поливни площи 150 дка, прогнозни количества на доставяна вода 113 400 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,233 лв./м 3 без ДДС;
1.11. СН „Нептун – 2006“, с. Добротич, община
Вълчи дол, прогнозни поливни площи 300 дка, прог
нозни количества на доставяна вода 36 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,051 лв./м 3 без ДДС;
1.12. СН „Изворите 2007“, с. Левски, община
Суворово, прогнозни поливни площи 150 дка, прог
нозни количества на доставяна вода 70 200 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,064 лв./м 3 без ДДС;
1.13. СН „Искър“, с. Искър, община Вълчи
дол, прогнозни поливни площи 80 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 49 920 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,058 лв./м 3 без ДДС;
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1.14. СН „Камчийска долина“, гр. Дългопол,
област Варна, прогнозни поливни площи 2200 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 440 000 м3
при помпено доставяна вода – 0,260 лв./м3 без ДДС;
1.15. СН „Камчия“, с. Планиница, община Руен,
прогнозни поливни площи 400 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 167 200 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,220 лв./м 3 без ДДС;
1.16. СН „Младово – Нова Загора“, гр. Нова
Загора, община Нова Загора, прогнозни поливни
площи 1200 дка, прогнозни количества на доставяна вода 360 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,248 лв./м 3 без ДДС;
1.17. СН „Момина църква“, с. Момина църква,
община Средец, прогнозни поливни площи 160
дка, прогнозни количества на доставяна вода
63 500 м 3 при г равитачно доставяна вода –
0,092 лв./м 3 без ДДС;
1.18. СН „Кортенизток“, гр. Нова Загора, община
Нова Загора, прогнозни поливни площи 2400 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 666 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,244 лв./м 3
без ДДС;
1.19. СН „Блягорница – ОРИ“, с. Оризари,
община Твърдица, прогнозни поливни площи
50 0 дка, п рог нозни коли чес т ва на дос та вяна вода 213 250 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,050 лв./м 3 без ДДС;
1.20. СН „Могила“, с. Могила, община „Тунджа“,
прогнозни поливни площи 300 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 80 400 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,183 лв./ м 3 без ДДС;
1.21. СН „Златна праскова“, с. Драганци, община Карнобат, прогнозни поливни площи 500 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 147 500 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,096 лв./м 3
без ДДС;
1.22. СН „Ръжица – Разбойна“, с. Ръжица,
с. Разбойна, община Руен, прогнозни поливни
площи 550 дка, прогнозни количества на доставяна вода 205 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,056 лв./м 3 без ДДС;
1.23. СН „Ормана“, с. Панаретовци, община
Сливен, прогнозни поливни площи 110 дка, прог
нозни количества на доставяна вода 34 800 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,284 лв./ м 3 без ДДС;
1.24. СН „Сърцево“, с. Сърцево, община Твърдица, прогнозни поливни площи 370 дка, прогнозни количества на доставяна вода 115 500 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,087 лв./м 3 без ДДС;
1.25. СН „Зорница“, с. Зорница, община Средец,
прогнозни поливни площи 150 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 58 500 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,218 лв./м 3 без ДДС;
1.26. СН „Съединение“, гр. Българово, община
Бургас, прогнозни поливни площи 550 дка, прогнозни количества на доставяна вода 214 500 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,065 лв./м 3 без ДДС;
1.27. СН „Агробим“, с. Омарчево, община Нова
Загора, прогнозни поливни площи 1000 дка, прог
нозни количества на доставяна вода 200 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,065 лв./м 3 без ДДС;
1.28. СН „Права река“, с. Грозден, община
Сунгу рларе, обл. прогнозни поливни площи
150 дка, п рогнозни коли чест ва на доставяна вода 60 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,105 лв./м 3 без ДДС;
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1.29. СН „Водата е живот“, с. Млекарево,
община Нова Загора, прогнозни поливни площи 700 дка, прогнозни количества на доставяна вода 163 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,090 лв./м 3 без ДДС;
1.30. СН „Язлата“, с. Ново Паничарево, община
Приморско, прогнозни поливни площи 90 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 19 200 м 3
при помпено доставяна вода – 0,404 лв./м3 без ДДС;
1.31. СН „Габрене“, с. Габрене, община Петрич,
прогнозни поливни площи 650 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 256 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,062 лв./м 3 без ДДС;
1.32. СН „Братушково“, с. Братушково, община
Сливница, прогнозни поливни площи 240 дка, прог
нозни количества на доставяна вода 108 800 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,336 лв./м 3 без ДДС;
1.33. СН „Борец“, с. Борец, община Брезово,
прогнозни поливни площи 700 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 168 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,070 лв./м 3 без ДДС;
1.34. СН „Урожай“, с. Стрелци, община Брезово,
прогнозни поливни площи 1303 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 355 140 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,070 лв./м 3 без ДДС;
1.35. СН „Стара река“, с. Бяга, община Брацигово, прогнозни поливни площи 1075 дка, прогнозни количества на доставяна вода 483 200 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,024 лв./м 3 без ДДС;
1.36. СН „Старосел“, с. Старосел, община Хисаря, прогнозни поливни площи 1800 дка, прог
нозни количества на доставяна вода 315 900 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,060 лв./м 3
без ДДС;
1.37. СН „Чоба“, с. Чоба, община Брезово,
прогнозни поливни площи 1550 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 372 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,052 лв./м 3 без ДДС;
1.38. СН „Воден рай“, с. Пъдарско, община
Брезово, прогнозни поливни площи 1100 дка, прог
нозни количества на доставяна вода 264 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,040 лв./м 3
без ДДС;
1.39. СН „Успех – 2004“, с. Цар Асен, община
Пазарджик, прогнозни поливни площи 560 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 158 100 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,063 лв./м 3
без ДДС;
1.40. СН „Липа“, с. Православен, община
Първомай, прогнозни поливни площи 210 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 50 400 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,080 лв./м 3
без ДДС;
1.41. СН „Искра“, с. Искра, община Първомай,
прогнозни поливни площи 500 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 201 600 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,065 лв./м 3 без ДДС;
1.42. СН „Гайтан“, с. Лесура, община Криводол,
прогнозни поливни площи 165 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 69 575 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,081 лв./м 3 без ДДС;
1.43. СН „Лом – север“, г р. Лом, област
Монтана, прогнозни поливни площи 800 дка,
п р о г н о з н и ко л и ч е с т в а н а д о с т а в я н а в од а
160 000 м 3 при гравитачно доставяна вода –
0,628 лв./м 3 без ДДС;
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1.44. СН „Роса – М“, с. Марково, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 350 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 105 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,056 лв./м 3
без ДДС;
1.45. СН „Оряховска вода“, с. Оряховица,
община Стара Загора, прогнозни поливни площи 1180 дка, прогнозни количества на доставяна вода 279 600 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,293 лв./м 3 без ДДС;
1.46. СН „Воден“, с. Воден, община Димитровград, прогнозни поливни площи 250 дка, прогнозни количества на доставяна вода 156 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,055 лв./м 3 без ДДС;
1.47. СН „Герена – 2001“, с. Долно Войводиново, община Хасково, прогнозни поливни
площи 700 дка, прогнозни количества на доставяна вода 204 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,053 лв./м 3 без ДДС;
1.48. СН „Поречие Тунджа 02“, гр. Павел
баня, община Павел баня, прогнозни поливни
площи 3000 дка, прогнозни количества на доставяна вода 560 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,070 лв./м 3 без ДДС;
1.49. СН „Сокол“, с. Яздач, община Чирпан,
прогнозни поливни площи 550 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 174 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,056 лв./м 3 без ДДС;
1.50. СН „Ержа“, с. Плодовитово, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 500 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 120 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,065 лв./м 3
без ДДС;
1.51. СН „Конаре“, с. Конаре, община Гурково,
прогнозни поливни площи 300 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 90 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,063 лв./м 3 без ДДС;
1.52. СН „Здравец“, с. Здравец, община Димитровград, прогнозни поливни площи 250 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 60 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,066 лв./м 3
без ДДС;
1.53. СН „Марица“, с. Радиево, община Димитровград, прогнозни поливни площи 410 дка, прог
нозни количества на доставяна вода 112 800 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,060 лв./м 3
без ДДС;
1.54. СН „Земя – вода“, с. Маца, община Раднево, прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 240 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,044 лв./м 3 без ДДС;
1.55. СН „Голямо Асеново – 2007“, с. Голямо Асеново, община Димитровград, прогнозни
поливни площи 500 дка, прогнозни количества
на доставяна вода 120 000 м 3 при гравитачно
доставяна вода – 0,063 лв./м 3 без ДДС;
1.56. СН „Сърневец“, с. Сърневец, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 150 дка, прогнозни количества на доставяна вода 63 300 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,102 лв./м 3 без ДДС;
1.57. СН „Нивища“, с. Душево, община Севлиево, прогнозни поливни площи 24 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 6000 м 3 при помпено
доставяна вода – 0,317 лв./м 3 без ДДС;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

1.58. СН „Воден свят – 2“, с. Паисий, община
Стражица, прогнозни поливни площи 700 дка, прогнозни количества на доставяна вода 260 000 м3 при
помпено доставяна вода – 0,104 лв./м 3 без ДДС;
1.59. СН „Дунав“, гр. Свищов, община Свищов,
прогнозни поливни площи 3200 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 370 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,118 лв./м 3 без ДДС;
1.60. СН „Коиловци“, с. Коиловци, община
Плевен, прогнозни поливни площи 345 дка, прогнозни количества на доставяна вода 118 200 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,115 лв./м 3 без ДДС;
1.61. СН „Горски Сеновец“, с. Горски Сеновец,
община Стражица, прогнозни поливни площи
600 дка, прогнозни количества на доставяна
вода 181 500 м 3 при помпено доставяна вода –
0,132 лв./м 3 без ДДС;
1.62. СН „Негованка 98“, с. Михалци, община
Павликени, прогнозни поливни площи 1200 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 460 000 м 3
при помпено доставяна вода – 0,462 лв. без ДДС;
1.63. СН „Наша цел 2003“, с. Долна Липница, община Павликени, прогнозни поливни площи 60 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 18 600 м 3
при помпено доставяна вода – 0,266 лв./м3 без ДДС;
1.64. СН „Кастело“, с. Батошево, община Сев
лиево, прогнозни поливни площи 60 дка, прогнозни количества на доставяна вода 22 400 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,235 лв./м 3 без ДДС;
1.65. СН „Хидро – 1“, с. Градище, община Левски, прогнозни поливни площи 2100 дка, прогнозни количества на доставяна вода 660 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,465 лв./м 3 без ДДС;
1.6 6. С Н „С ве т а“, г р. Уг ърч и н , о бщ и на
Угърчин, прогнозни поливни площи 650 дка,
п р о г н о з н и ко л и ч е с т в а н а д о с т а в я н а в од а
22 8 0 0 0 м 3 п ри пом пено до с т а вя на вода –
0,082 лв./м 3 без ДДС;
1.67. СН „Тургор“, с. Каменец, община Пордим,
прогнозни поливни площи 80 дка, прогнозни количества на доставяна вода 38 400 м 3 при помпено
доставяна вода – 0,638 лв./м 3 без ДДС;
1.68. СН „Белене“, гр. Белене, община Белене,
прогнозни поливни площи 2400 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 672 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,054 лв./м 3 без ДДС;
1.69. СН „Руец“, с. Руец, община Търговище,
прогнозни поливни площи 137 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 45 720 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,100 лв./м 3 без ДДС;
1.70. СН „Герлово“, гр. Търговище, община
Търговище, прогнозни поливни площи 900 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 270 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,105 лв./м 3 без
ДДС;
1.71. СН „Копрец 2004“, с. Копрец, община
Търговище, прогнозни поливни площи 85 дка, прог
нозни количества на доставяна вода 23 300 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,085 лв./м 3 без ДДС;
1.72. СН „Съкровището на Кралево“, с. Кралево, община Търговище, прогнозни поливни
площи 690 дка, прогнозни количества на доставяна вода 166 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,067 лв./м 3 без ДДС;
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1.73. СН „Водна лилия“, с. Преселец, община
Търговище, прогнозни поливни площи 70 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 15 100 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,098 лв./м 3
без ДДС.
2. За нечленове на сдруженията за напояване
цената на услугата „водоподаване за напояване“
е до 0,05 лв./м 3 без ДДС над доказаната пред
дирекция „Хидромелиорации“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-министъра на земеделието и
храните Цветан Димитров.

19.
20.
21.

За министър: Св. Боянова

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

4026

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-267
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 8 от Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление на Министерския
съвет № 221 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.;
с посл. изм. и доп., бр. 62 от 2010 г.), във връзка
с предложение вх. № 04-15-22 от 18.02.2011 г. от
министъра на труда и социалната политика утвърждавам списък на общините, в които за 2010 г.
равнището на безработица е равно или по-високо
от средното за страната, съгласно приложението.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
Списък на общините с равнище на безработица, равно
или по-високо от средното за страната за 2010 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Област/община
Благоевград
Белица
Гърмен
Кресна
Разлог
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Бургас
Айтос
Малко Търново
Руен
Средец
Сунгурларе
Варна
Аврен
Бяла
Ветрино
Вълчи дол
Долни чифлик
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58.
59.
60.
61.
62.
63.

Дългопол
Провадия
Суворово
Велико Търново
Елена
Златарица
Полски Тръмбеш
Стражица
Сухиндол
Видин
Белоградчик
Бойница
Брегово
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Враца
Борован
Бяла Слатина
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Габрово
Дряново
Добрич
Генерал Тошево
Добрич-селска
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла
Кърджали
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Момчилград
Кюстендил
Бобошево
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино
Сапарева баня

64.

Трекляно

22.
23.
24.
25.
26.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
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Ловеч

65.
66.
67.
68.
69.
70.

Априлци
Летница
Луковит
Тетевен
Угърчин
Ябланица

105.
106.
107.
108.
109.

Монтана
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Пазарджик
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Панагюрище
Ракитово
Септември
Стрелча
Перник
Брезник
Ковачевци
Радомир
Трън
Плевен
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Пордим
Червен бряг
Пловдив
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Перущица

110.

Първомай

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
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112.
113.
114.
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148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

Раковски
Садово
Стамболийски
Съединение
Разград
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Самуил
Цар Калоян
Русе
Борово
Бяла
Вятово
Две могили
Иваново
Сливо поле
Ценово
Силистра
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Сливен
Котел
Сливен
Твърдица
Смолян
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе
Софийска
Годеч
Горна Малина
Долна баня
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Правец
Самоков

156.

Чавдар

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
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Стара Загора

157.

Братя Даскалови

158.

Гурково

159.

Мъглиж

160.

Николаево

161.

Павел баня

162.

Чирпан
Търговище

ВЕСТНИК
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и п.и. 12259.1010.83, местност Гладно поле в
землището на гр. Враца“.
Възлага на кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по ЗОС за учредяване
право на прокарване на техническата инфраструктура в предвидените с подробния устройствен
план поземлени имоти.
Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Враца пред
Административния съд – Враца.
Председател: М. Николова

163.

Антоново

164.

Омуртаг

4266

165.

Опака

166.

Попово

167.

Търговище

168.

Ивайловград

169.

Любимец

7. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,19 на сто, считано от 1 април 2011 г.
4260

170.

Маджарово

171.

Симеоновград

172.

Стамболово

173.

Тополовград

174.

Велики Преслав

175.

Венец

176.

Върбица

177.

Каолиново

178.

Каспичан

179.

Никола Козлево

180.

Нови пазар

181.

Смядово

182.

Хитрино

Хасково

Шумен

Болярово

184.

Елхово

185.

Стралджа

186.
4073

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица
от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за
съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич,
Разград, Силистра, Шумен и Търговище към
Апелативен съд – Варна, за 2011 г.
За съдебен район на Варненския окръжен и
административен съд

Ямбол
183.

34. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:

Тунджа

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 907
от 24 март 2011 г.
На основание ч л. 21, а л. 2 ЗМСМ А във
връзка с правомощията си по чл. 21, ал. 1, т.
8 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, одобрява специализирана
схема на техническата инфраструктура „Трасе
на кабелни линии 20 kV извън границите на
урбанизираните територии за захранване на
ФВЕЦ – „Коломановото“, през п.и. 12259.642.5,
п.и. 12259.646.1, п.и.12259.646.90, п.и. 12259.1010.82

І. Криминалистични експертизи
А) Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Атанас Марков Михайлов, Варна, ул. Подвис,
бл. 31, вх. В, ет. 5, ап. 70, тел. 052/331 757;
0896/654618 – експерт по съдебно-почеркови,
трасологически, балистични, портретни, дактилоскопни експертизи и техническо изследване
на документи.
Борис Димитров Борисов, Варна, ул. Котел 15, ет. 2, ап. 4, тел. 052/606 071; 0898/ 527
212 – графолог.
Емил Ангелов Атанасов, Варна, ул. Емануил
Манолов 2, ет. 3, ап. 11, тел. 052/310 037; 0898/ 725
375 – криминалистически експертизи, почеркови,
техническо изследване на документи, трасологически, балистически, допуск ниво „Секретно“.
Иван Пенчев Медарев, Варна, ул. Люляк 26, ет. 6,
ап. 21, тел. 052/318-736; 0898/ 725 484; 0885/840 116.
Николай Стефчев Ризов, Варна, ул. Радко
Димитриев 64а, ап. 7, ет. 3, тел. 0884/190-187.
Никола Борисов Бъчваров, Варна, ул. Капитан
Райчо 6, тел. 052/657 908; 0886/584 495 – криминалист-графолог.
Ценко Маринов Цачев, Варна, бул. Вл. Варненчик, бл. 29, вх. Г, ет. 3, ап. 61, дом. тел. 052/73 77
86; 0898/727 499 – криминалистически експертизи,
почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически; допуск ниво „Секретно“.
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ІІ. Съдебномедицински експертизи
Съдебномедицинска експертиза на труп; Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди;
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека;
Съдебномедицинска експертиза по писмени данни;
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Мая Иванова Кичева, дом. адрес: София, ул.
Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14; адрес за кореспонденция: София 1000, ул. 6 септември 2, ет. 1,
ап. 5 („Проген“ – ООД), тел. 0887/575 365 – специалист молекулярна биология; ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев, дом адрес: София, ул. Коста Лулчев 25, ет. 13, ап. 44, адрес за
кореспонденция: София 1000, ул. 6 септември
2, ет. 1, ап. 5 („Проген“ – ООД), тел. 0888/829
010 – специалист молекулярна биология, ДНК
анализи.
А) Лекари, притежаващи компетентност по
въпросите на ортопедията и травматологията;
диагностика, лечение и прогноза на заболяването
Веселин Петков Калоянов, Варна, ул. Дойран
6, тел. 052/ 650 630; 0888/924 877 – рентгенолог.
Радослав Борисов Манчев, Варна, ул. Брегалница 40, ет. 6, ап. 13, служебен адрес: бул. Цар
Освободител 100, м. ц. „Света Анна“, тел. 0888/149
575 – ортопед-травматолог.
Б) Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на
хирургичните заболявания; диагностика, лечение
и прогноза, вътрешни болести
Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова, Вар
на, ул. Цар Асен 68, вх. А, ет. 4, ап. 7.
В) Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза
Светослав Ка лчев Ка левск и, Варна, бул.
Осми приморски полк, бл. 122, вх. Б, ап. 157,
тел. 052/829-323, 2-13-41.
Г) Лекари – специалисти по вътрешни болести, притежаващи компетентност по всички
заболявания на сърдечносъдовата, дихателната,
стомашно-чревната и отделителната система,
диагностика, лечение и прогноза
Свилен Стойчев Андонов, Варна, ул. Княз
Борис І № 7, тел. 052/658 400; 0887/225 235 – специалист вътрешни и бъбречни болести, здравен
мениджмънт и здравноосигурителни отношения
с НЗОК.
Д) Лекари – специалисти по инфекциозни
болести, притежаващи компетентност по въпросите на инфекциозните и паразитологични
болести, системи, диагностика, лечение, прогноза
и епидемиология
Анна Божидарова Кирчева, Варна, бул. Цар
Освободител 75, вх. Б, ет. 3, ап. 15, тел. 052/613
745; 0887/018 675 – лекар – специалист по епидемиология, контрол на инфекциите и специалист
по инфекциозни болести.
Е) Съдебни лекари, компетентни по всички
въпроси на телесните повреди, причини за смърт,
болестни състояния за всички видове
Благовеста Димитрова Панайотова, Варна,
бул. Съборни 16, тел. 052 /259-558; 822-121/304.
Вилиям Викторов Доков, Варна, ул. 27 юли
11, ап. 11, 052/644-166; 0889/877-876.
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Димитър Иванов Ганчев, Варна, МБАЛ „Св.
Анна“ – отделение съдебна медицина, тел. 052/307648, 648-175; 0888/529-493.
Сийка Койчева Михова-Илчева, Варна, ул.
Ген. Киселов 31, ет. 5, ап. 11, тел. 052/605-730,
648-175; 0897/978-662; 0898/406-694.
Деян Ангелов Демиров, Варна ул. Ген. Столипин 28, ет. 4 ап. 16, тел. 052/607-573; 648175;
0888/844-920; 0898/438-404.
Виктор Николаев Стефанов, Варна, бул. Съборни 16, вх. А, ет. 4, ап. 16, тел. 052/622-291,
648-175; 0888/772-803.
ІІІ. Съдебна експертиза на психичното състояние
1. Съдебно-психиатрична експертиза
Татяна Колева Аврамова, постоянен адрес:
Варна, ул. Цани Гинчев, бл. 6, ет. 4, ап. 14, настоящ адрес: Варна, ул. Отец Паисий 32, ет. 7,
ап. 57, дом. тел. 052/625238, сл. тел. 052/370562;
0886/851042 – съдебно психиатрични експертизи,
съдебни психолого-психиатрични експертизи,
съдебни експертизи на психичното състояние
по писмени данни, експертизи за прилагане на
медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска
помощ.
2. Съдебно-психологична експертиза
Ана Иванова Райкова, Варна, ул. Ген. Паренсов 44, ет. 3, ап. 5, тел. 052/617 610; 0887/206
455 – психолог.
Мая Любенова Златева, Добрич, ул. Васил
Левски 9, вх. Б ап. 2, тел. 058/830 979; 0897/902
885; 0876/ 548 100 – социален психолог и графолог.
Константин Атанасов Воденичаров, Варна,
ж.к. Чайка, бл. 28, вх. Б, ет. 6, ап. 37, тел. 052/308
868; 0886/542 745 – психолог.
Клинични психолози: 052/302-851; 52-60, вътр.
474.
Гергана Петрова Момова, Варна, ул. Дрян 10,
ет. 5, ап. 15, служебен адрес: МБАЛ „Св. Марина“, ул. Христо Смирненски 1, ІІ психиатрична
клиника, тел. дом. 052/731-859; сл. 052/978 785;
052/978 753; 0889/846 993.
Румяна Стоянова Георгиева, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 68, вх. 3, ап. 6, тел. 052/884-754 – клиничен
психолог.
Снежанка Борисова Димитрова, Варна, ул.
Силистра, бл. 2, вх. В, ап. 68, адрес по л.к.: Варна,
ул. Баучер 1, вх. Б, ет. 8, ап. 46, тел. 052/320-033;
0887/311-948.
Психолози
3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Лекари психиатри и медицинска психология – компетентни по всички въпроси на психиатричните заболявания, психиатрична психология
Аделина Боянова Джорджанова, Варна, ул.
Велико Христов 15, ет. 6, ап. 13; месторабота:
Държавна психиатрична болница с. Карвуна, тел.
058/629 022; факс: 058/629022.
Костадинка Димитрова Крумова, Варна, ул.
Струга 29, ет. 8, ап. 129, тел. 052/250-748 – нарколог.
Румяна Василева Бояджиева, Варна, ул. Найден
Геров 18, ет. 5, ап. 9, частен кабинет: Варна, ул.
Илинден 1, ет. 3, кабинет 310, тел. 052/978 432;
0888/306 118.
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Татяна Колева Аврамова, постоянен адрес:
Варна, ул. Цани Гинчев, бл. 6, ет. 4, ап. 14, настоящ адрес: Варна, ул. Отец Паисий 32, ет. 7,
ап. 57, дом. тел. 052/625238; сл. тел. 052/370562;
0886/851042 – съдебно-психиатрични експертизи,
съдебни психолого-психиатрични експертизи,
съдебни експертизи на психичното състояние по
писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични
алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев, Варна, ул. Найден
Геров 18, ет. 5, ап. 9, тел. 052/978-461; 0889358252.
Лекари–детски психиатри
Милена Антонова Топалова, Варна, м. Св.
Никола 107, вх. 2, ап. 12, 0888/222-038 – детски
психиатър.
4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
Татяна Колева Аврамова, постоянен адрес:
Варна, ул. Цани Гинчев, бл. 6, ет. 4, ап. 14, настоящ адрес: Варна, ул. Отец Паисий 32, ет. 7,
ап. 57, дом. тел. 052/625238; сл. тел. 052/370562;
0886/851042 – съдебно-психиатрични експертизи,
съдебни психолого-психиатрични експертизи,
съдебни експертизи на психичното състояние
по писмени данни, експертизи за прилагане на
медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
ІV. Съдебно-икономически експертизи
1. Съдебно-счетоводна експертиза; Съдебна
финансово-икономическа експертиза; Съдебностокова експертиза
Адриан Михайлов Велчев, Варна, ж.к. Бриз
І – 059, бл. Е, ап. 21, тел. 052/301 700; 0888/ 288
989 – икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Ангел Христов Колев, Варна, бул. Осми приморски полк 122, вх. В, ет. 11, ап. 52, 0888/606-111;
052/320-257 – икономист-счетоводител.
Анелия Стефанова Илиева, Варна, ул. Васил
Друмев 7, ап. 7, тел. 0888/403-761 – експертни
оценки и икономически анализи във връзка с
прилагането на чл. 72 ТЗ, както и други икономически експертизи.
Анна Петрова Димитрова, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 52, вх. 1, ет. 6, ап. 15, тел. 052/614
949; 0896/607 808 – съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Антоанета Вълчанова Цанева, Варна, ул. Черноризец Храбър 17, ет. 4, ап. 8, тел. 052/610 641;
0886/145 637 – икономист-счетоводител.
Антония Димитрова Торлакова, Варна, ул.
Янкул войвода 28, ет. 4, ап. 28, тел. 052/697 979;
0878/437 080 – съдебно-счетоводни експертизи.
Антония Русева Стоянова, Варна, ул. Илинден
25, ет. 5, ап. 13, тел. 052/ 611-153; 0886/464630.
Бисер Николов Атанасов, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 21, вх. Б, ап. 35, тел. 052/ 980 525; 0896/ 662
442 – счетоводител, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Бойка Славейкова Могиларова, Варна, ул.
Котел 14, тел. 052/659-316; 0889/859-484 – икономист-счетоводител.
Боряна Цветанова Вълкова, Варна, бул. Княз
Борис І № 86, тел. 052/601 433; 0888/996 271 – съдебно-икономически експертизи.
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Валентин Тодоров Стоянов, Варна, ул. Кирил и
Методий 30А, тел. 052/988858; 0888/306813 – съдебна финансово-икономическа и стокова експертиза.
Валентина Георгиева Трендафилова, Варна,
ул. Даме Груев 23, ет. 3, ап. 11, тел. 052/637 246;
0899/399 577 – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Димитрова, Варна, ул.
Острава 11, ет. 6, ап. 27, тел. 052/310 913; 0896/498
251 – съдебно-икономически експертизи.
Валерий Иванов Обретенов, Варна, ул. Любен Каравелов 69, ет. 2, ап. 5, тел. 052/60 10 48;
0888/401630 – съдебно-икономически експертизи.
Василена Луиджева Кираджиева, Варна, ж.к.
Чайка, бл. 54, вх. В, ет. 5, ап. 40, тел. 0885/209199;
0889/200433; 0878/631993 – съдебно-счетоводни
експертизи.
Виолета Желева Желязкова, Варна, ул. Народни будители 77я, вх. Б, ет. 8, ап. 147, тел.
052/375 220; 052/632 066; 0885/907 875; 0878/907
875 – съдебно-икономически експертизи.
Виолета Тодорова Янакиева, Варна, ул. Ген.
Георги Попов, бл. 27, вх. А, ет. 6, ап. 106, тел.
052/600 386; 0888/512-443, икономист-счетоводител,
счетоводство и контрол; допуск ниво „Секретно“.
Владимир Николов Караджилов, Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 56, вх. 4, ет. 6, ап. 87, тел. 052/614
949; 0898/ 508 244 – съдебно-счетоводни експертизи, оценки на МС – активи, недвижими имоти
и земеделски земи.
Галина Петрова Георгиева, Варна, ул. С. Радулов 20, партер, тел. 052/650-132; 0899/181-859;
икономист-счетоводител, счетоводство и контрол,
финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи,
данъчно облагане, експертизи по трудовоправни
взаимоотношения.
Ганка Георгиева Дончева, Варна, ул. Ген. Цимерман 56, ет. 4, ап. 6, тел. 052/611-633; 0888/502
509; дипломиран експерт-счетоводител, независим
финансов одит.
Ганка Янева Кольовска, София, бул. Др. Цанков 17, ап. 7, сл. адрес: Варна, ул. Опълченска
23, ет. 1, ап. 3, тел. 0888/391174.
Георги Иванов Георгиев, Варна, бул. Осми
приморски полк 122, вх. Б, ап. 159, тел. 052/781
692; 0888/666 433 – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа
и компютърно-техническа експертиза.
Гергана Стоянова Колева, Варна, ул. Поп
Харитон 51, ап. 2, тел. 052/610 322; 0894/352
002 – икономист.
Гинка Стоянова Точева, Варна, ул. Топра
Хисар 16, ап. 1, ет. 1, адрес за кореспонденция:
Варна, пл. Лаврентий 9, офис 11, тел. 052/ 612929; 0888/926 023.
Даниела Дойчева Христова, Варна, ул. К. д.
п. г. Боев 4, ет. 3, ап. 30, тел. 0888/552 647.
Даринка Калоянова Павлова, Варна, бул. Вл.
Варненчик, бл. 41, вх. Б, ап. 51, тел. 052/637-553;
0888/892-501 – лицензиран съдебно-счетоводен
експерт, счетоводство, ТРЗ.
Дафина Иванова Добрева, Варна, ул. Ал. Рачински 15, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел. 052/622-155;
0886/024-881 – икономически експертизи.
Деница Климентова Саръиванова, Варна, ул.
Генерал Столипин 3, ет. 1, ап. 1, тел. 052/615 423;
0897/860 892 – счетоводни експертизи.
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Диана Добрева Велинова, Варна, бул. Хр.
Ботев 6, вх. В, ап. 5, тел. 052/601-702; 0888/710
750 – съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Димитър Йорданов Йорданов, Варна, ж.к.
Чайка, бл. 21, вх. Б, тел. 052/980-502; 0888/412240 – икономист-счетоводител.
Димитър Павлов Вачков, Варна, ул. Еделвайс
8а, ет. 1, ап. 2, тел. 0886/690 241 – съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Стоянов Момчилов, Варна, бул. Вл.
Варненчик 82, тел. 0888/922 213 – съдебно-стокови
експертизи.
Димитър Трифонов Георгиев, Варна, ул. Генерал Скобелев 13, вх. А, ап. 6, тел. 052/64 10 89;
0886/ 205 230 – икономист- счетоводител (одитор).
Димка Неделчева Попова, Варна, ул. Габрово
43, вх. Б, тел. 052/630-298, 0889/371-053, икономист-счетоводител.
Донка Асенова Димитрова, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 17, вх. Б, ет. 1, тел. 052/71-21-30; 0886/604 141,
допуск ниво „Секретно“.
Донка Димова Михайлова, Варна, ул. Хр. Самсаров 6, ет. 4, ап. 10, тел. 052/750-466; 0887/930-092;
0878/930-092 – икономист-счетоводител.
Ева Евгениева Марчева, Варна, кв. Възраждане, бл. 69, вх. 3, ет. 7, ап. 69, тел. 052/301 458;
0878/527530; 0898/527 530 – съдебно-счетоводна
експертиза.
Е леонора Йорда нова Трифонова, Варна,
кв. Възраждане, бл. 26, вх. 5, ет. 6, ап. 17, тел.
052/456-444; 0889/891-336, дипломиран съдебносчетоводен експерт, оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях.
Емилия Николова Стойнова-Дикова, Варна, ул.
Отец Паисий 4, ап. 12, тел. 052/650 900; 0878/798
545; 0888/798 545 – счетоводство и контрол.
Ж ивка Недева Бонева, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 39, вх. 4, ап. 74, тел. 052/603 518;
0888/205332 – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях; експерт-оценител на
единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване
и съоръжения, активи – движимо имущество;
съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически
експертизи.
Жулиета Господинова Тонева, адрес за кореспонденция: Варна, ул. Силистра, бл. 4, вх. А,
ап. 19, 0888/327-363 – счетоводител – счетоводство и контрол.
Иван Кирилов Вълчанов, Варна, ул. Гладс т он, бл. 4, вх. Б, а п. 26, т ел. 052/310 788;
0899/027992 – съдебно-стокови експертизи.
Иванка Георгиева Иванчева, Варна, ул. Мадара
47, ет. 2, тел. 052/781 528; 0887/ 695 375 – експертсчетоводител.
Иванка Николова Белеганска, Варна, ул. Подполк. Калитин 22, ет. 3, ап. 66, тел. 0887/70 40 76;
052/506 932 – икономист-счетоводител.
Иво А нгелов Костов, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 2, вх. Е, ет. 5 ап. 79, адрес за кореспонденция: Варна ул. Д-р Железкова 3, ет. 4 ап. 10, тел.
052/322493; 0887/731144 – експерт-икономист по
строителството.
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Илина Томова Станчева, Варна, ул. Мир, бл. 1,
вх. Б, ет. 8, ап. 4, тел. 052/781-586; 0888/628-058,
счетоводител.
Илиян Димитров Гоцев, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 19, вх. Б, ет. 3, ап. 38; тел. 0888/864 400 – счетоводител.
Илияна Димитрова Вълчанова, Варна, ул.
Братя Миладинови 68, вх. В, ап. 60, тел. 052/603
038; 052/653 600; 0888/204 854 – икономист-счетоводител.
Йордан Ганев Стоянов, Варна, ж.к. Младост,
бл. 143, вх. 6, ет. 3, ап. 101, тел. 052/754 543; 0886/520
702 – икономист-счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Йордана Костадинова Иванова, Провадия, ул.
София 4, тел. 0518/42885; 0885/430 373 – експертикономист.
Камен Енчев Кънев, Варна, ул. П. Райчев,
бл. 2, вх. З, ап. 8, тел. 0893/510 014 – експерт по
съдебно-счетоводни и финансово-оценителни
експертизи.
Керанка Колева Изова-Кунева, Варна, бул.
Ген. Колев 87, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел. 0898/220
339 – съдебно-счетоводен експерт.
Корнелия Милева Колева, Варна, бул. Владислав Варненчик 68, ет. 3, ап. 15, тел. 052/608678; 0898452516 – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело,
лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане,
експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Коста Андреев Андреев, Варна, бул. Ген. Колев,
бл. 87, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел. 052/309 473; 0888/553
796 – специалист данъчно облагане, счетоводна
отчетност и контрол; допуск ниво „Секретно“.
Красимира Атанасова Димитрова, Варна, ж.к.
Младост, бл. 148, вх. 5, ет. 4, ап. 81, тел. 052/753
189; 0897/919 124; 0878/442 753 – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи,
данъчно облагане.
Красимира Димитрова Узунова, адрес за призоваване: Варна, ул. Света Параскева 24; служ. адрес:
Варна, бул. Цар Освободител 76А, тел. 052/600
981; 0898 670 801 – съдебно-счетоводни експертизи.
Кремена Димитрова Иванова, Варна, бул. Цар
Освободител 105, вх. А, ап. 23, тел. 0888/596 296.
Кремена Йорданова Костадинова, постоянен
адрес: Варна, ж.к. Младост, бл. 150, вх. 8, ап. 8,
ет. 3, адрес за кореспонденция: Варна, кв. Аспарухово, ул. Кирил и Методий 24, ет. 2, офис 5, сл.
тел. 052/919-810; 0896/834-105; 0882/029 593 – магистър „Счетоводство и контрол“.
Лиляна Гинчева Стойчева, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 66, ет. 1, ап. 2, дом. тел. 052/ 46 80
51; 0876/276344 – счетоводни експертизи.
Маргарита Милчева Добрева, Варна, ул. Найден Геров 42, ап. 11, тел. 052/606-396, факс: 052/ 608
753; 0889/202-922, служебен адрес: Варна, ул. Цар
Симеон І № 25, офис 407 – експерт-счетоводител.
Мариана Стефанова Станева, Варна, ул. Ат.
Томов 9, ет. 3, ап. 5, тел. 052/759 827; 0889/291 888.
Мариела Асенова Спиридонова, Варна, бул.
Сливница 187Б, ет. 5, ап. 25, тел. 052/730 230;
0888/837766 – съдебно-счетоводни експертизи.
Мариела Иванова Мачева, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 230, вх. 2, ап. 27, дом. тел. 052/568-941,
0878/889 908, офис: 052/61-51-70 – съдебно-счетоводен експерт.
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Марин Николов Урумов, Варна, ул. Ангел
Кънчев 15, тел. 0884/028 026; 0886/840 652 – съдебно-счетоводни експертизи.
Марияна Анастасова Дамянова, Варна, ул. Д-р
Басанович 17 – 19, ет. 1, ап. 1, тел. 052/312 269;
0898 670 802 – експерт-счетоводител.
Мариянка Атанасова Нейчева, Варна, кв. Чайка,
бл. 17, вх. В, ап. 50, тел. 052/712 155; 0897/965067;
0893/662 002 – съдебно-икономически и счетоводни
експертизи.
Милена Валентинова Петрова, Варна, ул. Д.
Полянов, бл. 58, вх. Б, ет. 8, ап. 23, тел. 052/601-705;
0888/518-373 – счетоводство и контрол, финанси
и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен
експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, експертизи по трудовоправни взаимоот
ношения.
Милена Колева Василева, Варна, ул. Брегалница 12, ет. 2, ап. 8, тел. 052/620 900; 0888/ 977
791 – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Милка Георгиева Купенова, Варна, ул. Гладстон,
бл. 4, вх. Б, ет. 7, ап. 39, тел. 052/310-787; 0877/656495 – стокознание, икономист-счетоводител.
Милка Паскалева Пърова, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 68, вх. Г, ет. 2, ап. 22, тел. 052/710 338; 0886/145
887.
Мина Михайлова Станчева, Варна, ул. Ген.
Столетов 15, вх. В, ет. 6, ап. 49, тел. 052/ 606 686;
0888/331 108 – счетоводен експерт и съдебно-финансова икономическа експертиза.
Мирослава Петрова Иванова, Варна, ул. Кирил
и Методий, бл. 38, ет. 9, ап. 42, дом. тел. 052/373
489; сл. тел. 052/387 440; 0889/370 533 – икономистфинансист.
Надя Енчева Костова, Варна, ул. Селиолу 12,
вх. В, ет. 4, ап. 23, адрес за кореспонденция: Варна,
ул. Дунав 5, тел. 052/660 700; 052/660 730 – доктор
по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран
оценител на цели предприятия.
Нели Костадинова Михайлова, Варна, ул. Ружа
5 (къща), тел. 052/781-088; 052/502-304; 0888/600-843;
0898/577 188 – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, машини и съоръжения,
оценка на инвестиционни проекти, застрахователни
измами при МПС и ПТП и оценител на МПС,
оценка на паметници на културата.
Николай Ненов Ненов, Варна, ул. Фредерик
Кюри 51, вх. Д, ет. 1, ап. 1, сл. адрес: Варна, ул.
Христо Попович 9 (в двора), тел. 052/607-113;
052/625-879; 0889/275-679 – строителство и архитектура.
Николай Стефанов Добрев, адрес за кореспонденция: Варна, ул. Найден Геров 42, ап. 11, тел.
052/606 396, служ. адрес: Варна, ул. Цар Симеон
І № 25, офис 407, тел./факс: 052/608 753; 0889/436
110 – съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Павлина Николова Попова, Варна, ул. Студентска 4, вх. Д, ап. 6, ет. 1, тел. 052/622 445;
0888/006625 – съдебно-счетоводни експертизи.
Пенка Иванова Петкова, Варна, бул. Осми
приморски полк 137, бл. 37, ет. 1, вх. А, ап. 3, тел.
052/304 219; 305 658; 0888/706 432.
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Пенка Кирилова Жекова, Варна, бул. Съборни
16, вх. Б, ет. 1, ап. 38, тел. 052/613 663; 0888/814403 – експерт-счетоводител.
Петър Атанасов Влаев, Варна, ул. Шар 26, ет. 6,
ап. 63, тел. 052/614003; 052/610269; 0878/315214;
0889/315240; 0878/315240 – счетоводни, финансови и
стокови експертизи, експерт по недвижими имоти
и земеделски земи.
Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Христо
Ботев, бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел. 0893/483 002.
Петя Иванова Радева, Варна, ул. Люляк 41, тел.
052/300 069; 052/330 974; 0887/748 056 – съдебносчетоводни експертизи.
Петя Иванова Ставрева, Варна, ж.к. Детелина, бл. 7, ет. 1, ап. 1, тел. 052/783 102; 0888/946976 – експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Пламен Тонев Илиев, Варна, ул. Арх. Петко
Момилов 9, ет. 7, ап. 77, тел. 052/303 130; 0888/
851 589 – икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, Варна, ул.
Мария-Луиза 11, ет. 6 тел. 052/631 674; 0897/978
800 – счетоводни експертизи.
Радослав Христов Станчев, Варна, ул. Жолио
Кюри 51, вх. Б, ет. 3, ап. 9, тел. 052/625-043, сл.
тел. 052/601-518, 0885/126-642 – магистър по счетоводство и контрол.
Радка Янева Георгиева, Варна, ул. Дубровник,
бл. 8, вх. Ж, ет. 3, ап. 50, тел. 052/ 601 229; 0888/837853 – дипломиран експерт-счетоводител.
Румяна Георгиева Симеонова, Варна, бул. Осми
приморски полк 55, вх. Б, ет. 3, тел. 052/622-725;
0885/210-001 – съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Грозданова Неделчева, Варна, кв. Виница, ул. К. Павлов 4, тел. 052/341 499; 052/648
001; 0898/241-309 – счетоводен експерт, лицензиран
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.
Руска Николова Димитрова, Варна, ул. Константин Павлов 6, тел. 052/601-507; 052/600 707;
0888/204-905 – лицензиран оценител на цели
предприятия и недвижими имоти.
Савка Дякова Костова, Варна, ул. Разлог, бл. 705,
вх. 4, ап. 49, тел. 052/314 660; 0889/811 481 – финансово-икономически, счетоводни, данъчни
проблеми, застрахователно-осигурително дело.
Светлана Богданова Тодорова, Варна, ул.
Студентска, бл. 12, ет. 16, ап. 104, тел. 052/312
088; 0888/229 360 – статистик-икономист, съдебноикономически експертизи.
Светлана Василева Кръстева, Варна, ж.к. Трошево, бл. 48, ет. 6, ап. 32, тел. 052/730374; 0888/458
814; 0882/500511 – съдебно-счетоводни експертизи
и съдебни финансово-икономически експертизи.
Силвия Станчева Стоянова, постоянен адрес:
гр. Варна, ж.к. Младост, бл. 106, вх. 6, ет. 8, ап. 124,
адрес за кореспонденция: Варна, ж.к. Левски, ул.
Рощок 14, ет. 2, ап. 5, тел. 0895/643 236; 0887/398746 – икономист-счетоводител, счетоводство и
контрол.
Симеон Димитров Симов, Варна, ж.к. Вл.
Варненчик, бл. 302, вх. 14, ап. 230, адрес за кореспонденция: Варна, ул. Дунав 5, тел. 052/660
700; 052/660 730 – икономист, магистър по бизнес
администрация, лицензиран оценител на цели
предприятия.
Сияна Александрова Димитрова, Варна, ул.
Хан Омуртаг 7, офис 2, тел. 052/630-654; 0899/852547 – съдебно-счетоводни и икономически експертизи, допуск ниво „Строго секретно“.
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Стефан Тодоров Данговски, Варна, ул. Васил
Друмев 9, ет. 6, ап. 43, тел. – 52/644-225;0888/773608 – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински
предприятия, лицензиран оценител на машини и
съоръжения, лицензиран оценител на земеделски
земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стефка Георгиева Попова, Варна, ул. Ана
Фелискова 16, вх. 3, ет. 7, ап. 23, тел. 052/985 726;
0896/650 730; 0879/ 696 772 – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи;
експерт в областта на телекомуникационните
мрежи; икономист-счетоводител.
Стоянка Кунева Маринова, Варна, ул. Македония 164, вх. Б, ет. 2, ап. 13, тел. 052/608-678;
0898/452-511 – икономист-счетоводител, счетоводна отчетност; в чужбина да не се назначава.
Таня Димитрова Савова, Варна, ул. 27 юли
7, вх. В, ет. 3, ап. 4, тел. 0887/993-660; сл. тел.
052/306-932; 052/643 764 – експерт по финансовосчетоводни експертизи.
Татяна Танева Иванова, Варна, ул. Дебър 34,
ап. 1, тел. 052/631 720; 0899/825 140; 0885/ 976
417 – счетоводство и икономика.
Теменуга Василева Стойкова, Варна, кв. Чайка,
бл. 32, вх. В, ап. 7, тел. 052/660 211; 0889/261 397 – стоково-икономически и счетоводни експертизи.
Тодорка Павлова Коларова, Варна, бул. Ген.
Колев 76, ап. 9, тел. 052/601-506; 052/608481;
0888/865-342 – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти.
Трендафил Александров Василев, Варна, ул.
Л. Каравелов 15, тел. 052/600-247; 0887/474-349;
0899/109 226 – дипломиран експерт-счетоводител.
Христоско Иванов Богданов, Варна, ул. Топола
1, ет. 6, ап. 11, адрес за кореспонденция: Варна,
бул. Княз Борис І № 72, ет. 1, ап. 6, тел. 052/753877; сл. тел. 052/641-556; 0896/611-442 – икономистсчетоводител.
Цветан Иванов Андреев, Варна, ул. Цани
Гинчев 9, ап. 7, тел. 0888/447 267 – съдебно-икономически експертизи.
Цветанка Димитрова Върбанова-Златилова,
Варна, кв. Чайка, бл. 68, вх. И, ап. 1, тел. 052/710
272; 0885/126 926 – съдебно-стокови експертизи.
Цветанка Костадинова Димитрова, Варна,
ул. Дебър 47, ап. 3, тел. 052/613-696; 052/ 610-517;
0888/796-963 – съдебно-счетоводен експерт.
Юлиян Петров Минков, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 191, ап. 15, дом. тел. 052/710 415; сл. тел. 052/668
110; 0889/822 190 – икономически експертизи,
данъчен експерт.
Янка Върбанова Лозанова, Варна, бул. Генерал Колев 38, вх. В, тел. 052/623-907; 0888/229732 – икономист-счетоводител;
V. Съдебни инженерно-технически експертизи
1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
Съдебна автотехническа експертиза; Съдебна
инженерно-технологична експертиза; Съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Машинни инженери и ДВГ и автотехнически
специалисти; оценители на машини и съоръжения
Ангел Лефтеров Ангелов, Варна, ул. Радост,
бл. 6, вх. Б, ет. 2, ап. 29, тел. 0887/390 950 – автоексперт-оценител, автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, координатор по безопасност и
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здраве в строителния процес при всички видове
строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер В и К.
Асен Петров Колев, Варна, ул. Прага 16,
тел. 052/659 273; 0887/781916 – автотехнически
експертизи.
Атанас Недев Янков, Варна, ж.к. Трошево,
бл. 12, вх. Д, ет. 4, ап. 58; тел. 0888/38-00-06;
0896/64-48-20 – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Бойка Славейкова Могиларова, Варна, ул.
Котел 14, тел. 052/659-316; 0889/ 859 484 – машини и съоръжения.
Валентин Господинов Иванов, Варна, ул.
Иглика 8, вх. А, ап. 7, ет. 3, тел. 052/784-988;
0888/335-271 – оценител машини и съоръжения.
Васил Димитров Костов, Варна, ул. Разлог,
бл. 705, вх. 4, ап. 49, тел. 052/314 660; 0885/261
049 – съдебно инженерно-техническа експертиза,
оценител на сгради, машини и съоръжения.
Виктор Георгиев Златанов, Варна, ул. Ген. Радко
Димитриев 64, ет. 6, ап. 18, тел. 052/621 828; сл.
тел. 052/750 313 – съдебни инженерно-технически
експертизи и компютърно-технически експертизи.
Виолета Стефанова Николова, Варна, ул.
Професор Н. Державин 5, вх. Б, ет. 6, ап. 16, тел.
052/623-518; 0899/569-347 – лицензиран оценител
на машини и съоръжения.
Георги Атанасов Казаков, Варна, ул. Струга 31,
ет. 4, ап. 76, тел. 052/640 066; 0889/432 897 – машини и механизми, административнонаказателна
дейност – ПТП и отчет на водачи.
Георги Йорданов Драгиев, Варна, бул. Осми
приморски полк 122, вх. Б, ет. 11, ап. 130, тел.
0888/516 – 718 – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС.
Господин Димитров Гроздев, Варна, ул. Брегалница 38, ет. 1, тел. 0884/175145 – експлоатация
на жп транспорт и безопасност на движение при
автомобилния транспорт.
Дарина Русева Бобева-Илиева, Варна, ул. Ген.
Цимерман 3, ап. 2, тел. 052/601-956; 0888/884189 –
икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински
предприятия.
Димитър Великов Димитров, Варна, ул. Ангел
Кънчев 20, ет. 6, ап. 50, тел. 052/622-886; 0888/609910 – машинен инженер, лицензиран оценител на
машини и съоръжения в сферата на химическата
и нефтопреработвателната промишленост.
Донка Димова Михайлова, Варна, ул. Хр.
Самсаров 6, ет. 4, ап. 10, тел. 052/744-922; 0887/930092 – лицензиран оценител на цели предприятия
и обособени части от тях.
Дона Костова Сивкова, Варна, ул. Отец Паисий 48, ет. 9, ап. 54, тел. 052/622-422; сл. тел.
052/626-261; 0887/114-981 – лицензиран оценител
на цели предприятия, преобразувани или непреобразувани в ТД.
Дочо Маринов Дочев, Варна, ул. Георги Бакалов
17, вх. 9, ет. 1, ап. 110, тел. 052/781-875; 0888/383742 – специалист по автотехнически експертизи,
селскостопански, подемно-транспортни и пътностроителни машини; както и пожаротехнически
експертизи.
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Емил Кирилов Иванов, Варна, ул. Зюмбюл
14, ет. 2, ап. 59, тел. 052/301-444; 052/692 220;
0888/234-971 – автотехнически експертизи по
ПТП и оценки на щети по МПС.
Ж ивка Недева Бонева, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 39, вх. 4, ап. 74, тел. 052/603 518;
0888/205332 – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител
на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Иван Георгиев Инкьов, Варна, ул. Злетово
12, вх. 1, ет. 1, ап. 1, тел. 052/372 978; 0898/480
970 – машинен инженер, лицензиран оценител
на машини и съоръжения.
Иван Любомиров Белинов, Варна, ул. Райко Жинзифов 16, ет. 4, ап. 12, тел. 052/631122;
0878/575760 – машинен инженер.
Иван Христов Йовчев, Варна, бул. Сливница
72, вх. Г, ет. 4, ап. 28 – оценител на машини и
съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Студентска 1,
ТУ – Варна, тел. 052/383 466; 0898/348 374; 0898/348
351 – автотехнически; пожаротехнически; строително-технически; металографически – трасологични и графологични – дефектоскопски
експертизи.
Илина Томова Станчева, Варна, ул. Мир,
бл. 1, вх. Б, ет. 8, ап. 4, тел. 052/781-586; 0888/628058 – лицензиран оценител на машини и съоръжения, цели предприятия.
Йордан Любомиров Михайлов, Варна, ул. Ружа
5, тел. 052/502 304; 0888/212 208 – автотехнически
експертизи – оценител.
Йорданка Стефанова Ку ртева, Варна, ул.
Славянска 23, ап. 3, тел. 052/614-758; 052/631-879;
0898/668-892.
Кирил Георгиев Георгиев, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 216, вх. 7, ап. 192, адрес за кореспонденция: Варна, бул. Съборни 19А, тел. 052/307-504;
052/664-000…9; 0888/335 518 – машинен инженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и насаждения.
Костадин Любомиров Михайлов, Варна, ул.
Ружа 5, тел. 052/502 304; 0888/825595; 0895/433
440 – автотехнически експертизи – оценител.
Красимир Дечков Кръстев, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 49, вх. 2, ет. 1, ап. 25, адрес за
кореспонденция: ж.к. Победа, ул. Орех 2, ет. 4,
тел. 052/758 116; 0888/890186 – електроинженер,
автоматизация на производството и електроника.
Лена Христова Тодорова, Варна, ж.к. Младост,
бл. 109, вх. 4, ет. 7, ап. 77, тел. 052/744-142; 0898/847
647 – електроинженер, лицензиран оценител на
машини и съоръжения, експерт-оценител на
земеделски земи.
Лидия Стоянова Босева, Варна, СО „Добрева чешма“ 883, адрес за кореспонденция: ж.к.
Победа, ул. Орех 2, тел. 052/758 116; 0888/896
190 – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника,
автоматизация на производството, електриче-
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ски измервания, приборостроене, комуникации,
компютърни технологии, ел. мрежи, системи и
централи, контрол на технологични величини и
процеси.
Людмил Иванов Велинов, Варна, бул. Христо
Ботев 6, вх. В, ет. 1, ап. 5, тел. 052/601 702; 052/
637 346; 0888/710-750 – оценител на машини и
съоръжения, специалист във връзка с оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ към фирмените
отделения.
Людмил Иванов Милков, Варна, ул. Радост,
бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 21, тел. 052/511-340; 0878/327
374 – специалист по транспортни техники и технологии, моторно-транспортни средства.
Максим Николов Ставрев, Варна, ж.к. Аспарухово, ул. Средец 32, вх. Г, ап. 41, тел. 0888/004
055 – оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия.
Марин Михайлов Михайлов, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 45, вх. 6, ет. 5, ап. 135, тел. 052/508 446;
0888/452-298 – оценка на машини и съоръжения.
Митко Петров Томов, Варна, ул. Христо
Самсаров 8Б, тел. 052/503399; 0885/193844 – автотехнически експертизи и ДВГ специалист.
Михаил Николов Серафимов, Варна, ж.к.
Младост, бл. 115, вх. 6, ет. 6, ап. 18, тел. 052/501358; 0887/331-363 – специалист по двигатели с
вътрешно горене.
Нели Костадинова Михайлова, Варна, ул.
Ружа 5 (къща), тел. 052/781-088; 052/502-304;
0888/600-843; 0898/577 188 – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, машини
и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП
и оценител на МПС, оценка на паметници на
културата.
Пенка Йорданова Димитрова, Варна, бул. Сливница 122, ет. 3, ап. 12, адрес за кореспонденция:
Варна, ул. Проф. К. Иречек 1, ет. 3, ап. 9, тел.
052/615-534; 052/627-096; 0898/578-279; 0878/627441 – оценител на недвижими имоти; лицензиран
оценител на машини и съоръжения, съдебни
строително-технически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова, Варна, ул. Христо
Попович 7, ет. 1, ап. 3, тел. 052/610-199; 0898/539
113 – електроинженер, специалност „Изчислителна техника“.
Петранка Николова Иванова, Варна, ул. Ат.
Томов 4, ап. 4, п.к. 36, 0887/541-109; 0896/640010 – автоексперт.
Пламен Благов Илиев, Варна, ул. Ген. Цимерман 3, ап. 4, тел. 052/610-328; 0888/ 864 55 – оценка
на недвижими имоти, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, оценка
на машини и съоръжения.
Рафаил Атанасов Задгорски, Варна, ул. А.
Кънчев 10, ет. 4, ап. 11, тел. 052/621-890; 0888/717866 – машинен ин женер; оценк и на МПС и
транспортна техника.
Роза Емилова Желева, Варна, бул. Хр. Ботев
18, вх. 7, ет. 7, ап. 173, тел. 052/311-936; 0888/391877 – лицензиран оценител на машини и съоръжения в машиностроителната, металообработващата
промишленост, строителството и транспорта.
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Румяна Пейчева Неделчева, Варна, ул. Фантазия, бл. 76, вх. Г, ап. 72, тел. 0889/525 763 – промишлено и гражданско строителство, конструкция
на сгради и съоръжения; строителен инженер;
технология на машиностроенето и металорежещи
машини и оценител на недвижими имоти.
Спартак Добрев Джуров, Варна, ул. Люлебур
газ, бл. 1, вх. В, ет. 7, ап. 64 – съдебни инженерно-технически експертизи; оценка на кораби,
корабни машини и механизми, кораборемонт,
навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Стефан Иванов Капинчев, Варна, бул. Чаталджа 67, ап. 24, тел. 052/605-779; 0885/143-730 – машинен инженер – автотехнически експертизи,
лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Теменуга Василева Стойкова, Варна, кв. Чайка, бл. 32, вх. В, ап. 7, тел. 052/660 211; 0889/261
397 – стоково-икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия.
Тодор К ирилов Попов, Варна, кв. Чайка,
бл. 31, вх. В, ап. 54, тел. 052/ 309 634; 0886/821
866 – инженер механизация на дърводобива и
горск и транспорт; машиностроене и пътнотранспортни.
Тодор Петков Николов, Варна, ж.к. Трошево,
бл. 17, ет. 5 ап. 62, тел. 052/729-314; 0899/261324 – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС.
Цвета Василева Вълчева, Варна, ул. Ген.
Столетов 8, ет. 1, ап. 1, тел. 052/605-963; 052/643814; 0889/384-429 – електроинженер, лицензиран
оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
В и К
Ангел Лефтеров Ангелов, Варна, ул. Радост,
бл. 6, вх. Б, ет. 2, ап. 29, тел. 0887/390 950 – автоексперт – оценител на автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, координатор по безопасност и
здраве в строителния процес при всички видове
строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер В и К.
Васил Димитров Костов, Варна, ул. Разлог,
бл. 705, вх. 4, ап. 49, тел. 052/314 660; 0885/261
049 – съдебни инженерно-технически експертизи.
Недко Ангелов Ангелов, Варна, ул. Козлодуй
11, ет. 3, ап. 9, тел. 616-048; 0885/712-738 – хидроинженер – водостроител, В и К строителнотехнически експертизи.
П ла мен Хрис т ов Па на йо т ов, Варна, ул.
Парижка комуна 14, ет. 5, тел. 052/600 856;
0899/829 491 – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ към фирмените
отделения; строително-технически експертизи; В
и К строително-технически експертизи.
Ру мен Борисов Чифликчиев, Варна, ж.к.
Младост, бл. 115, вх. 5, ет. 5, ап. 34, дом. тел.
052/753-008; 0889/870-949 – експерт „Архитектура
и благоустройство“, В и К и геодезия.
Цветана Георг иева А нгелова, Варна, ул.
Козлодуй 11, ет. 3, тел. 052/616-048; 052/61-60-48;
0888/731-346 – хидроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
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Велико Желев Дачев, Варна, ул. Скопие 1,
ап. 7, тел. 052/636 919; 0878/627 541; 0897/908 059;
0888/627 541 – специалист по геология, инженерна
геология, хидрология, морфо- и лидодинамика на
морската брегова зона, инженерна екология, морска
геоекология, земна механика, защита на морския
бряг, динамика и защита на свлачищни брегове.
Евгений Петров Игнатов, Варна, бул. МарияЛуиза 40, тел. 052/620-674; 0899/465-863, инженеркорабоводител; контейнерни превози, морски
експертизи, ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Искрен Веселинов Николов, Варна, ул. Люлебургаз 1, тел. 052/322-530; 0898/245-081 – машинен
инженер – корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене.
Михаил Боянов Бъчваров, Варна, бул. Сливница 62, тел. 052/623-142; 052/666-335; 0896/877800 – инженер-корабостроител.
Е л. с п е ц и а л и с т и
Георги Страшимиров Тодоров, Варна, ул.
Черешово топче 22, тел. 052/505-284; 052/34 34
40; 0885/332 181; 0887/512-923 – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане.
Димитър Иванов Куюмджиев, Варна, ул. Ген.
Столетов 10, ет. 4, ап. 7, тел. 052/300 200; 0889/730
871 – електроинженер.
Емилия Борисова Гичева, Варна, ул. Подвис
30, вх. Е, ет. 2, ап. 18, тел. 0889/822 025 – съобщителна и осигурителна техника и системи.
Ирина Илчева Станева, Варна, ул. Д-р Железкова 16, вх. Д, ет. 4, ап. 12, тел. 052/781 312;
0898/322 753 – електроинженер.
Кирил Димитров Малеев, Варна, ул. Радост,
бл. 51, вх. А, ет. 8, ап. 121, тел. 0888/432588 – електроинженер – автоматизация на производството,
електроснабдяване и електробезопасност.
Кичка Тодорова Кателиева (Станева), Варна,
бул. Сливница 111, тел. 052/658-411; 052/980-922;
0888/845-646 – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Красимир Дечков Кръстев, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 49, вх. 2, ет. 1, ап. 25, адрес за кореспонденция: Варна, ж.к. Победа, ул. Орех 2, ет. 4,
тел. 052/758 116; 0888/890 186 – електроинженер,
автоматизация на производството и електроника.
Лидия Стоянова Босева, Варна, СО „Добрева
чешма“ 883, адрес за кореспонденция: Варна, ж.к.
Победа, ул. Орех 2, тел. 052/758 116; 0888/896
190 – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника,
автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации,
компютърни технологии, ел. мрежи, системи и
централи, контрол на технологични величини и
процеси.
Николай Върбанов Върбанов, Варна, ул. Опълченска 37, ет. 3 – електроинженер.
Пепа Стефанова Атанасова, Варна, ул. Христо
Попович 7, ет. 1, ап. 3, тел. 052/610-199; 0898/539113 – електроинженер, специалност „Изчислителна техника“.
Петър Иванов Василев, Варна, ж.к. Младост,
бл. 106, вх. 9, ет. 8, ап. 40 – доцент, инженер,
специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби“.
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Пламен Георгиев Петров, Варна, ж.к. Вл.
Варненчик, бл. 301, вх. 2, ет. 8, ап. 58, дом. тел.
052/524949; 0887/653514.
Ру мен Борисов Чифликчиев, Варна, ж.к.
Младост, бл. 115, вх. 5, ет. 5, ап. 34, дом. тел.
052/753-008; 0889/870-949 – експерт „Архитектура
и благоустройство“, В и К, геодезия.
Стефан Стоянов Стефанов, Варна, ул. Д-р Железкова, бл. 16, вх. Е, ет. 5, ап. 9, дом. тел. 052/781
320; сл. тел. 052/504 507; 0888/500 879 – електроинженер, специалност „Съобщителна техника“.
Цвета Василева Вълчева, Варна, ул. Ген. Столетов 8, ап. 2, тел. 052/605-963; 052/238-218 – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
П р о г р а м и с т и
Радиотехника, медицинска техника, телевизионна и видеотехника, киносистеми, компютърна
техника, акустика (РТВ)
Антим Христов Йорданов, Варна, ул. Силистра
12, ет. 2, ап. 1, 0521/309-477; 0878/171-855 – радиотелевизионна техника.
Виктор Георгиев Златанов, Варна, ул. Ген. Радко
Димитриев 64, ет. 6, ап. 18, тел. 052/621 828; сл.
тел. 052/750 313 – съдебни инженерно-технически
експертизи и компютърно-технически експертизи.
Георги Иванов Георгиев, Варна, бул. Осми
приморски полк 122, вх. Б, ап. 159, тел. 052/781
692; 0888/666 433 – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа
и компютърно-техническа експертиза.
Иван Христов Йовчев, Варна, бул. Сливница
72, вх. Г, ет. 4, ап. 28 – оценител на машини и
съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Лена Христова Тодорова, Варна, ж.к. Младост,
бл. 109, вх. 4, ет. 7, ап. 77, тел. 052/744-142; 0898/847
647 – електроинженер, лицензиран оценител на
машини и съоръжения, експерт-оценител на
земеделски земи.
Петранка Николова Иванова, Варна, ул. Каранфил, бл. 13, вх. Г, ап. 46, п.к. 36, тел. 0887/541-109;
0896/640-010; 052/330-353 – оценител на земеделски
земи, експерт по радиотехника.
Цвета Василева Вълчева, Варна, ул. Ген. Столетов 8, ап. 2, тел. 052/605-963; 052/643 814; 0889/384429 – електроинженер, лицензиран оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
С ъ д е б н о - п о ж а р о т е х н и ч е с 
к а
е к с п е р т и з а
П о ж а р о т е х н и ч е с к а
б е з о п а с н о с т
Ангел Лефтеров Ангелов, Варна, ул. Радост,
бл. 6, вх. Б, ет. 2, ап. 29, тел. 0887/390 950 – автоексперт-оценител, автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, координатор по безопасност и
здраве в строителния процес при всички видове
строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер В и К.
Васил Колев Тотев, Варна, кв. Виница, ул.
Св. Прокопий Варненски 15, ет. 1, ап. 3, тел.
0888/730971 – съдебни инженерно-технически
експертизи, пожаротехнически експертизи, допуск
ниво „Секретно“.
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Инж. Иван Илиев Иванов, Варна, ул. Вяра,
бл. 2, вх. 1, ет. 6, ап. 18, тел. 052/759-633; 0888/376627 – инженерно-технически и пожаротехнически
експертизи.
Мариян Русев Михнев, Варна, ул. Хан Пресиян
14, ет. 2, ап. 6, тел. 0889/999 788 – пожаротехнически експертизи, В и К строително-технически
експертизи; допуск ниво „Строго секретно“.
VІ. Съдебна строително-техническа експертиза
Анахит Санасаровна Барсегян, Варна, ул. Парчевич 22, тел. 052/609-377; 0889/527-873; 0895/646664 – промишлено и гражданско строителство.
Ангел Лефтеров Ангелов, Варна, ул. Радост,
бл. 6, вх. Б, ет. 2, ап. 29, тел. 0887/390 950 – автоексперт-оценител, автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, координатор по безопасност и
здраве в строителния процес при всички видове
строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер В и К.
Андриан Стоянов Консулов, Варна, кв. Трошево, бл. 56, вх. Б, ет. 4, ап. 34, тел. 0889/282
797 – специалист „Промишлено и гражданско
строителство“ по ЗУТ.
Антоанета Михайлова Стоянова, Варна, ж.к.
Трошево, бл. 19, вх. А, ет. 3, ап. 34, тел. 052/504
178; 0886/007 665 – геодезия, картография и фотограметрия.
А нтоанета Стефанова Герова, Варна, ул.
Пирин 10, вх. А, ет. 3, тел. 052/624-268; 0888/312826 – строителен инженер, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Бисерка Кънчева Влахова, Варна, ул. Хр. Попович 8, ет. 1, ап. 1, тел. 052/618 165; 0887/537
322 – геодезия, картография и кадастър.
Благовеста Рашкова Янчева, Варна, ул. Неофит
Рилски 15, ет. 2, ап. 5, тел. 052/635-656; 0895/756-752 –
съдебно-технически експертизи.
Богдан Крумов Тодоров, Варна, ул. Д-р Басанович 23, ет. 6, ап. 41, тел. 052/304-885; 0889/424021, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Бранимир Божидаров Карагеоргиев, Варна
ул. Ген. Колев 38, вх. Б, ап. 36, тел. 052/623-925;
0898/460-656 – архитект.
Валерия Цолова Йотова-Кирилова, Варна, ул.
Зограф 40А, тел. 052 /255-830; 052/370-501, вътр.
172; 0898/204-525 – строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство“.
Васил Димитров Власковски, Варна, ул. Братя Миладинови 68, вх. Г, ет. 11, ап. 86, дом. тел.
052/623 813 – геодезист.
Васил Колев Тотев, Варна, кв. Виница, ул.
Св. Прокопий Варненски 15, ет. 1, ап. 3, тел.
0888/730971 – съдебни инженерно-технически
експертизи, пожаротехнически експертизи; допуск
ниво „Секретно“.
Величка Ангелова Михайлова, Варна, ул. Народни будители 53, вх. А, ет. 1, ап. 2, дом. тел.
052/375 400; сл. тел. 052/660 385; 0878/375400 – строителство и архитектура, лицензиран оценител на
недвижими имоти.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева, Варна,
ул. Ген. Колев 38, вх. А, ап. 16, тел. 052/634-638;
052/635-620; 0888/989-522 – строителен инженер – земеустройство.
Веска Пенчева Янева, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 225, вх. 2, ап. 13, тел. 052/563-222;
052/603-781; 0899/161-731 – строителен техник;
лицензиран оценител на недвижими имоти.
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Владимир Георгиев Иванов, гр. Аксаково,
област Варна, ж.к. Самолета 3Б; бул. Съборни
19А, ет. 2, тел. 052/76-33-24; 0888/619-313; 0897/924461 – строителен ин женер – „Промишлено и
гражданско строителство“.
Владислав Иванов Андреев, гр. Долен чифлик,
област Варна, ул. Камчия 2, вх. Б, ет. 1, ап. 11а,
настоящ адрес: Варна, ул. Крепостна 6, ет. 4, ап. 4,
тел. 05142/23-25 – строителен инженер – геодезист.
Владислав Павлов Павлов, Варна, к.к. Св.
св. Константин и Елена 127, п.к. 27-3, адрес за
кореспонденция: Варна, ул. Васил Кънчев 10,
ап. 10, тел. 052/627321; 0889/882379 – съдебнотехнически експертизи.
Георги Иванов Георгиев, Варна, бул. Осми
приморски полк 122, вх. Б, ап. 159, тел. 052/781
692; 0888/666 433 – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа
и компютърно-техническа експертиза.
Даниела Митева Димова, гр. Вълчи дол, ул.
Цанко Церковски 15, тел. сл. 052/633 603; 0889/877
634 – специалист по архитектура.
Детелина Радкова Петрова, Варна, ул. Ген.
Скобелев 13, вх. А , а п. 1, т ел. 052/641- 092;
052/601-240; 0888/312-962 – техник геодезист и
картограф, лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Добринка Петкова Маринова, Варна, ул. Капитан Рончевски 6, ет. 8, ап. 22, тел. 052/781769;
0885/334909 – строително-техническа експертиза.
Дора Колева Дякова, Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 54, вх. 1, ет. 6, ап. 18, тел. 052/508 397; 0899/360
802 – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Емилия Валентинова Иларионова, Варна,
ул. Брегалница 60, вх. Б, ап. 69, тел. 052/653916 – строителен техник – „Строителство и архитектура“.
Емилия Любомирова Василева, Варна, ул.
Силистра, бл. 4, вх. А, ет. 5, ап. 14, тел. 052/302068; 0888/414 500 – строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство“.
Живко Борисов Боев, Варна, бул. Владислав
202, бл. 13, вх. Г, ап. 57, бул. Съборни 7, ет. 1,
ап. 1, тел. 052/606-688; 0886/096 811 – строителен
инженер – земеустройство.
Живко Маринов Коев, Варна, ул. Граф Игнатиев 6, вх. Б (сем. Коеви), тел. 052/363600; 0888/234
999 – геодезист.
Живко Русев Железов, с. Шкорпиловци, област
Варна, тел. 0888/333 486 – архитект.
Ивайло Петров Иванов, Добрич, ул. Опл. Димитър Ковачев, бл. 21, вх. В, ап. 12, тел. 058/669
494; 0897/272 020.
Иван Пандов Миленков, Варна, кв. Чайка,
бл. 61, вх. Е, ет. 2, ап. 58, тел. 052/881-667 – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Иван Тодоров Иванов, Варна, кв. Аспарухово,
ул. Първи май, бл. 36, ет. 8, ап. 32, тел. 0899/905
150 – архитект.
Ирина Илчева Станева, Варна, ул. Д-р Железкова 16, вх. Д, ет. 4, ап. 12, тел. 052/781 312;
0898/ 322 753 – електроинженер, строителство и
архитектура.
Йоана Крумова Кръстева, Варна, ул. Вярност
7, тел. 052/505-293; 0896/846 315 – строителен
инженер – железопътно строителство.
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Йовка Недева Атанасова, Варна, кв. Трошево, бл. 35, вх. Б, ап. 25, ет. 1, тел. 052/729 168;
0887/429-335 – строителен инженер – геодезист.
Йордан Иванов Вучков, Варна, ул. Свети
Климент 7, ет. 5, ап. 10, тел. 052/615-100; 0899/378
153 – строителен инженер – геодезист.
Кольо Иванов Добрев, Варна, кв. Трошево,
бл. 46, вх. А, ап. 7, ет. 2, тел. 052/745 725; 0888/
312 975 – промишлено и гражданско строителство.
Лидия Славчева Капламаджиева-Димова, Варна, ул. Баба Тонка 14, вх. Б, ет. 11, ап. 87, тел.
052/640 550; 0887/685 893; 0893/341 420 – лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Мариана Михайлова Тороманова, Варна, ул.
Отец Паисий 40, ет. 8, ап. 58, адрес за кореспонденция: Варна ул. Шипка 29, ет. 2, тел. 052/607
327; 0888/229 509 – строителен техник, независим
оценител на недвижими имоти.
Мариана Христова Генчева, Варна, ж.к. Чайка, бл. 185, ет. 1, ап. 13 – експерт по геодезия и
картография.
Мариян Русев Михнев, Варна, ул. Хан Пресиян
14, ет. 2, ап. 6, тел. 0889/999 788 – пожаротехнически експертизи, В и К строително-технически
експертизи; допуск ниво „Строго секретно“.
Марияна Гавраилова Бонева, Варна, ж.к. Бриз,
м. Св. Никола 60А, тел. 052/335 842; 0888/321
230 – архитект.
Милка Димитрова Атанасова, Варна, бул.
Сливница 187, вх. 2, ет. 7, ап. 23, тел. 052/756-904;
0887/973-228 – строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство“, лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Милка Йорданова Иванова, Варна, ж.к. Вл.
Варненчик, бл. 11, вх. 10, ап. 2, тел. 052/470027 – строителен техник.
Надя Стаматова Стаматова, Варна, ул. Граф
Игнатиев 26, ет. 1, ап. 2, тел. 052/625 010; 0894/318
113; 0887/845 010 – архитект.
Недко Ангелов Ангелов, Варна, ул. Козлодуй 11,
ет. 3, ап. 9, тел. 616-048; 0885/712-738, лицензиран
оценител на регионално развитие, жилищна политика и строителство, хидроинженер-водостроител.
Нели Тодорова Странджева, Провадия, ул.
Сливница 1, тел. 0889/807 654 – ст роителен
техник, геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Ненчо Венков Цанев, Варна, ул. Македония
87, вх. А, тел. 052/624-202, 052/761 291.
Нели Николова Ганева, Варна ул. Дебър 33, вх. А,
ет. 3, ап. 15, тел. 052/631-220; 0899/486687 – строителен инженер – специалност „ПГС“, съдебна
строително-техническа експертиза.
Николай Иванов Димов, Варна, ул. Бреза 2,
ет. 6, ап. 32, тел. 0885/821 150 – специалист по
строителство, архитектура и геодезия.
Николинка Николова Димова, Варна, ул.
Патриарх Евтимий 35, ап. 1, тел. 052/636629;
0899/881301; 0878/883337 – експерт-оценител на
машини и съоръжения.
Огнян Каменов Горанов, Варна, ул. 27 юли № 21,
ет. 1, ап. 1, тел. 052/64 90 59; 0897/30 10 50 – архитект; лицензиран оценител.
Пенка Георгиева Любомирова, Варна, ул.
Еделвайс 4, ет. 5, ап. 10, тел. 052/314 651; 0898/582
172 – строителен инженер – „ Промишлено и
гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти.
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Пенка Йорданова Димитрова, Варна, бул. Слив
ница 122, ет. 3, ап. 12, адрес за кореспонденция:
Варна, ул. Проф. К. Иречек 1, ет. 3, ап. 9, тел.
052/615-534; 052/627-096; 0898/578-279; 0878/627441 – оценител на недвижими имоти; лицензиран
оценител на машини и съоръжения, съдебни
строително-технически експертизи.
Пет ранка Койчева Маринова, Варна, ул.
Шар 26, ет. 2, ап. 51, тел. 052/624-090; 0886/840215 – строителен ин женер – „Промишлено и
гражданско строителство“; технически контрол
по част „конструктивна“.
Петър Ангелов Гегов, Варна, ул. Охрид 12,
тел. 0899/499 205 – специалист по строителство
и архитектура.
П ла мен Хрис т ов Па на йо т ов, Варна, ул.
Парижка комуна 14, ет. 5, тел. 052/600 856;
0899/829 491 – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ към фирмените
отделения; строително-технически експертизи;
В и К строително-технически експертизи.
Пламена Иванова Симеонова, Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 206, вх. 4, ет. 1, ап. 98,
тел. 0886/868262 – експерт – геодезия.
Радинка Илиева Стойкова, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 73, вх. Д, ет. 1, ап. 41, тел. 0896/719771;
0889/684737 – строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство“, архитектура.
Рени Иванова Попова, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 229, вх. 5, ап. 142, тел. 052/460-646;
052/250-070 – строителен инженер – геодезист.
Росица Димитрова Димитрова, Варна, ж.к.
Младост, бл. 150А, ап. 15, тел. 052/737 264; 0886/415
884 – специалист по геодезия и картография.
Ру мен Борисов Чифликчиев, Варна, ж.к.
Младост, бл. 115, вх. 5, ет. 5, ап. 34, дом. тел.
052/753-008; 0889/870-949, експерт „Архитектура
и благоустройство“, В и К и геодезия.
Румяна Генова Статева, Варна, ул. Панайот
Волов 15, вх. А, ет. 4, ап. 11, тел. 052/613392;
0898/384918 – архитект.
Румяна Пейчева Неделчева, Варна, ул. Фантазия, бл. 76, вх. Г, ап. 72, тел. 0889/525 763 – промишлено и гражданско строителство, конструкция
на сгради и съоръжения; строителен инженер;
технология на машиностроенето и металорежещи
машини и оценител на недвижими имоти.
Светлана Стефанова Великова, Варна, ул.
Секвоя, бл. 11, вх. А, ап. 47, ет. 5, тел. 052/759961 – строителен инженер – „Хидромелиоративно
строителство“.
Славка Кръстева Георгиева-Манолова, Варна,
ж.к. Младост, бл. 142, вх. 7, ап. 140, ет. 1, тел.
052/735 733; 0897/913 320 – строителен инженер.
Стефана Димитрова Петрова, Варна, ж.к.
Младост, бл. 149, вх. 4, ет. 1, ап. 2, дом. тел.
052/749-995; служ. тел. 052/635-177, вътр. 103;
0885/884-163 – строителен инженер – промишлено
и гражданско строителство.
Стоян Николов Костов, Варна, ул. Константин
Величков 27, тел. 052/639 513; 0899/340 676 – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Татяна Стоянова Василева, Варна, ул. Баучер,
бл. 3, ет. 3, ап. 67, тел. 052/306 664; 0898/647 599.
Танислав Христов Онцев, Варна, ж.к. Вл.
Варненчик, бл. 229, вх. 5, ап. 145, тел. 052/566-601;
0888/ 878 802 – строителен инженер – „Технология
на строителството“.
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Тодор Борисов Рачев, Варна, ул. Царевец 9,
бл. 9, вх. Д, ет. 8, ап. 130, тел. 052/322 207; 0882/514
054 – строителен инженер.
Цветанка Начева Николова, Варна, ул. Ген.
Колев 54, ет. 2, офис 6, тел. 052/637872; 0887/887112;
служ. тел. 052/696226 – специалист по геодезия,
картография, кадастър.
Шена Метова Хаджиева, Варна, ул. Страхил
5, вх. А, ап. 98, ет. 9, тел. 052/668 284; 052/624
458; 0889/514 664 – геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство“.
Юлия Христова Попова, гр. Долен чифлик,
област Варна, ул. Барутен погреб, бл. 5, вх. Б,
ет. 1, ап. 18, тел. 052/643-287, 052/648-457 – строителен инженер – земеустройство.
Юлияна Жечкова Кирчева, Варна, ул. Дебър 6, ет. 2, офис 2, тел. 052/600 622; 0887/029
375 – архитект.
VІІ. Съдебно-биологични експертизи
1. Съдебно-ботаническа експертиза; Съдебно-зоологическа експертиза; Съдебно-микробиологична експертиза; Съдебно-ентомологична
експертиза
Галина Манолова Стефанова, Варна, ул. Арх.
Дабко Дабков 17, ет. 1, ап. 3, тел. 052/300 694;
0887/369 417 – зооинженер, ветеринарномедицински, зоотехнически и зоологически експертизи.
Мари й к а С т оя нова Щерева, Варна, ж.к.
Младост, бл. 127, вх. 2, ап. 17, тел. 052/753-966;
0877/791530 – зооинженер, зоотехнически експертизи, педагог.
Миглена Манолова Господинова, Варна, ул.
Подполковник Калитин 30, ет. 4, ап. 29, тел.
052/780 020; 0895/616 014 – микробиологични и
зоологически експертизи.
VІІІ. Експертизи на материали, вещества и
изделия
Биологични и физикохимични експертизи
Лазко Андреев Жарданов, Варна, ул. Юджийн
Скайлер 12, ет. 3, инженер технолог – специалист
в изграждането на системи за управление и безопасност във фирмите от хранително-вкусовата
промишленост и техните доставчици.
ІХ. Съдебно-селскостопански експертизи
1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Ветеринарни лекари
Галина Манолова Стефанова, Варна, ул. Арх.
Дабко Дабков 17, ет. 1, ап. 3, тел. 052/300 694;
0887/369 417 – зооинженер, ветеринарномедицински, зоотехнически и зоологически експертизи.
2. Съдебно-агротехническа експертиза
Агрономи
Еленка Илиева Бешковска, Варна, ж.к. Младост, бл. 131, вх. 2, ет. 1, ап. 29, тел. 052/744-241; сл.
тел. 052/57 57 43; 0889/757 063; 0898/557 424 – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и
подобренията върху тях.
Мариана Недкова Иванова, Варна, ж.к. Аспарухово, ул. Народни будители, бл. 21, вх. 1, ет. 8,
ап. 23, тел. 052/776-484 – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи.
Цветанка Георгиева Цанева, Варна, бул. Владислав Варненчик 110, вх. А, ет. 7, ап. 39, тел.
052/636-391; 0885/260 393 – агроном, лицензиран
оценител на земеделски земи, оценител на горски
насаждения.
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Х. Съдебно-изкуствоведски експертизи
Илко Иванов Бърдаров, Варна, бул. Сливница,
бл. 149, ет. 2, ап. 2, сл. тел. 052/600 824; 0879/063
811 – съдебно-изкуствоведски експертизи.
Е к о л о г и я
и
л а н д ш а ф т н а
а р х и т е к т у р а
ХІ. Други съдебни експертизи

П е д а г о з и
Мариана Живкова Йорданова, Варна, ж.к.
Чайка, бл. 21, вх. Б, ет. 10, ап. 57, тел. 052/980-502;
0888/292 010 – магистър по педагогика, бакалавър
по специалност „Здравни грижи“.
Мари й к а С т оя нова Щерева, Варна, ж.к.
Младост, бл. 127, вх. 2, ап. 17, тел. 052/753-966;
0877/791530 – зооинженер, зоотехнически експертизи, педагог.
Светла Михайлова Симеонова, Варна, ул.
Прага 18, тел. 0897/966 478 – експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, педагог.
Ф а р м а ц и я
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Николай Петков Андреев, Варна, ул. Момина
сълза 8, ап. 100, адрес за призоваване: Варна, кв.
Виница, ул. Обзор 14, тел. 052/302-704; 0886/672-265.
П р е в о д а ч и
Стефан Иванов Капинчев, Варна, ул. Чаталджа
67, ап. 24, тел. 052/605-779; 0885/143-730 – немски
език.
Л и ц е н з и р а н и
о ц е н и т е л и
н а
з е м е д е л с к и
з е м и
Адриан Михайлов Велчев, Варна, ж.к. Бриз
І – 059, бл. Е, ап. 21, тел. 052/301 700; 0888/288
989 – икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Ангел Лефтеров Ангелов, Варна, ул. Радост,
бл. 6, вх. Б, ет. 2, ап. 29, тел. 0887/390 950 – автоексперт-оценител, автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, координатор по безопасност и
здраве в строителния процес при всички видове
строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер В и К.
Бисер Николов Атанасов, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 21, вх. Б, ап. 35, тел. 052/980 525; 0896/662
442 – счетоводител, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Боян Людмилов Балкански, Варна, ул. Васил
Друмев 15, ап. 34, дом. тел. 052/605 203; 0899/945
161 – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева, Варна,
ул. Ген. Колев 38, вх. А ап. 16, тел. 052/634-638;
052/635-620; 0888/989-522 – инженер земеустроител.
Владимир Николов Караджилов, Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 56, вх. 4, ет. 6, ап. 87, тел. 052/614
949; 0898/508 244 – съдебно-счетоводни експертизи, оценки на МС – активи, недвижими имоти и
земеделски земи.
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Владислав Иванов Андреев, гр. Долен чифлик,
област Варна, ул. Камчия 2, вх. Б, ет. 1, ап. 11а,
настоящ адрес: Варна, ул. Крепостна 6, ет. 4, ап. 4,
тел. 05142/23-25 – строителен инженер-геодезист.
Галинка Вълканова Георгиева, Варна, ул. А.
Георгиев 7, тел. 052/602-416; 052/252-657.
Дарина Русева Илиева, Варна, ул. Люлебургаз,
бл. 1, вх. Д, ет. 5, ап. 104, тел. 052/601-956 – икономист по строителството.
Десислава Стойчева Стоева, Провадия, ул. Цанко Церковски 106 – оценител на земеделски земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения.
Диана Георгиева Пенева, Варна, ул. Люляк 20,
ет. 2, ап. 39, тел. 052/638-636; 0877/515-272 – икономист по строителството.
Димитричка Куртева Йорданова, Варна, ж.к.
Вл. Варненчик, бл. 202, вх. 4, ап. 109, тел. 052/462216; 052/659-235; 0898/455-595 – оценител на частни
земеделски земи, гори и имуществото.
Димитър А лександров Ганев, Варна, ж.к.
Левски, ул. Петър Райчев, бл. 4, вх. 3, ет. 8, тел.
0877/139 738 – оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Димитър Кирилов Димитров, Варна, кв. Чайка,
бл. 32, вх. В, ет. 3, ап. 4, тел. 052/310-920; 0899/945153 – инженер по горско стопанство, оценка на
гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности.
Димитър Йорданов Йорданов, Варна, ж.к.
Чайка, бл. 21, вх. Б, тел. 052/980-502; 0888/412240 – счетоводство, оценител.
Димка Неделчева Попова, Варна, ул. Габрово
4, вх. Б, тел. 052/630-298; 889/371-053 – лицензиран
съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Донка Димова Михайлова, Варна, ул. Хр.
С а мсаров 6, е т. 4, а п. 10, т ел. 052/744 -922;
0887/930-092 – икономист – икономика на строителството.
Еленка Илиева Бешковска, Варна, ж.к. Младост, бл. 131, вх. 2, ап. 29, тел. 052/744-241; сл. тел.
052/57 57 43; 0889/757 063; 0898/557 424 – агроном.
Е леонора Йорда нова Трифонова, Варна,
кв. Възраждане, бл. 26, вх. 5, ет. 6 ап. 17, тел.
052/456-444; 0889/891-336 – дипломиран съдебносчетоводен експерт, оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях.
Ж ивка Недева Бонева, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 39, вх. 4, ап. 74, тел. 052/603 518;
0888/205332 – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях; експерт-оценител на
единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване
и съоръжения, активи – движимо имущество;
съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически
експертизи.
Живко Борисов Боев, Варна, бул. Владислав
202, бл. 13, вх. Г, ап. 57, бул. Съборни 7, ет. 1,
ап. 1, тел. 052/606-688; 0886/096 811 – инженер
земеустройство, оценител на земеделски земи.
Йовка Недева Атанасова, Варна, кв. Трошево,
бл. 35, вх. Б, ап. 25, ет. 1, тел. 052/729 168; 0887/429335 – строителен инженер-геодезист.
Йордан Иванов Вучков, Варна, ул. Свети
Климент 7, ет. 5, ап. 10, тел. 052/615-100; 0899/378
153 – строителен инженер-геодезист.
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Йордан Кирилов Алексиев, Варна, ж.к. Младост, бл. 142, вх. 2-А, ет. 3, ап. 7, тел. 052/732-369;
0887/986-638 – оценка на недвижими имоти и
земеделски земи.
Калина Василева Василева, Варна, бул. Съборни 9, ет. 1, вътрешна сграда, тел. 052/633-587;
0886/840064 – строителен инженер.
Керанка Колева Кунева, Варна, ул. Генерал
Колев, бл. 87, вх. А, ап. 2, тел. 0898/220 339 – счетоводство.
Кирил Георгиев Георгиев, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 216, вх. 7, ап. 192, адрес за кореспонденция: Варна, бул. Съборни 19А, тел. 052/307-504;
052/664-000…9; 0888/335 518 – машинен инженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и насаждения.
Лена Христова Тодорова, Варна, ж.к. Младост,
бл. 109, вх. 4, ет. 7, ап. 77, тел. 052/744-142; 0898/847
647 – електроинженер.
Максим Николов Ставрев, Варна, ж.к. Аспарухово, ул. Средец 32, вх. Г, ап. 41, тел. 0888/004
055 – оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия.
Мариана Недкова Иванова, Варна, ж.к. Аспарухово, ул. Народни будители, бл. 21, вх. 1, ет. 8,
ап. 23, тел. 052/776-484 – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи.
Мариела Иванова Мачева, Варна, кв. Вл.
Варненчик, бл. 230, вх. 2, ап. 27, тел. 052/568-941;
0878/889 908 – счетоводство.
Марин Михайлов Михайлов, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 45, вх. 6, ет. 5, ап. 135, тел. 052/508
446; 0888/452-298 – икономист по промишлеността.
Милка Георгиева Купенова, Варна, ул. Гладстон, бл. 4, вх. Б, ет. 7, ап. 39, тел. 052/310-787;
0877/656-495 – стокознание, оценител.
Нели Костадинова Михайлова, Варна, ул.
Ружа 5 (къща), тел. 052/781-088; 052/502-304;
0888/600-843; 0898/577 188 – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, машини
и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП
и оценител на МПС, оценка на паметници на
културата.
Пенка Кирилова Жекова, Варна, бул. Съборни
16, вх. Б, ет. 1, ап. 38, тел. 052/613 663; 0888/814403 – дипломиран експерт-счетоводител.
Пепа Стефанова Атанасова, Варна, ул. Христо
Попович 7, ет. 1, ап. 3, тел. 052/610-199; 0898/539113 – електроинженер, специалност „Изчислителна техника“.
Петка Димитрова Христова, Варна, ж.к. Вл.
Варненчик, бл. 21, вх. 8, ап. 7, тел. 052/562-865;
0887/148-998 – оценител на недвижими имоти и
цели предприятия.
Пет ранка Койчева Маринова, Варна, ул.
Шар 26, ет. 2, ап. 51, тел. 052/624-090; 0886/840215 – строителен инженер, лицензиран оценител
на недвижими имоти, оценка на земеделски земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова, Варна, ул. Каранфил, бл. 13, вх. Г, ап. 46, п.к. 36, тел. 0887/541109; 0896/640-010 – оценител на земеделски земи.
Петър Атанасов Влаев, Варна, ул. Шар 26, ет. 6,
ап. 63, тел. 052/614003; 052/610269; 0878/315214;
0889/315240; 0878/315240 – счетоводни, финансо-
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ви и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Рени Иванова Попова, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 229, вх. 5, ап. 142, тел. 052/460-646;
052/250-070 – строителен инженер.
Румяна Иванова Чавдарова, Варна, ул. Щип 6,
тел. 0886/433 393 – оценител на земеделски земи.
Светла Михайлова Симеонова, Варна, ул.
Прага 18, тел. 0897/966 478 – експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, педагог.
Светлана Стефанова Великова, Варна, ул.
Секвоя, бл. 11, вх. А, ап. 47, ет. 5, тел. 052/759961 – строителен инженер – „Хидромелиоративно
строителство“.
Стефан Тодоров Данговски, Варна, ул. Васил
Друмев 9, ет. 6, ап. 43, тел. 052/644-225; 0888/773608 – лицензиран съдебно-счетоводен експерт,
лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на
машини и съоръжения, лицензиран оценител на
земеделски земи, лицензиран оценител на горски
насаждения.
Стефка Георгиева Попова, Варна, ул. Ана
Фелискова 16, вх. 3, ет. 7, ап. 23, тел. 052/985 726;
0896/650 730; 0879/ 696 772 – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи;
експерт в областта на телекомуникационните
мрежи; икономист-счетоводител.
Татяна Любчева Кюркчиева, Варна, ул. Георги
Бакалов, бл. 17, вх. 5, ап. 63, дом. тел. 052/312
654; 0887/ 874 915 – оценител на земеделски земи,
геодезист.
Танислав Христов Онцев, Варна, ж.к. Вл.
Варненчик, бл. 229, вх. 5, ап. 145, тел. 052/566-601;
0888/878-802 – строителен инженер.
Цветана Георг иева А нгелова, Варна, ул.
Козлодуй 11, ет. 3, тел. 052/616-048; 052/61-60-48;
0888/731-346 – хидроинженер.
Цветанка Георгиева Цанева, Варна, бул. Владислав Варненчик 110, вх. А, ап. 39, тел. 052/636391, 0885/ 260 393 – агроном.
Цветанка Костадинова Димитрова, Варна,
ул. Дебър 47, вх. 3, тел. 052/610-517; 048/772871 – счетоводство.
Юлия Христова Попова, гр. Долен чифлик,
ул. Барутен погреб, бл. 5, вх. Б, ет. 1 ап. 18, тел.
052/643-287, 052/648-457 – инженер земеустроител.
Специалисти във връзка с оценка на непарични
вноски по чл. 72 ТЗ и към фирмени отделения
Бойка Славейкова Могиларова, Варна, ул.
Котел 14а, тел. 052/659-316; 0889/859484 – машинен инженер, лицензиран оценител на машини
и съоръжения.
Веска Пенчева Янева, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 225, вх. 2, ап. 13, тел. 052/563-222;
052/603-781; 0899/161-731 – строителен техник,
оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева, Варна, ул. Люлебургаз, бл. 1, вх. Д, ет. 5, ап. 104, тел. 052/601956; 0888/884189 – икономист по строителството,
лицензиран оценител на недвижими имоти, цели
предприятия и земеделски земи.
Детелина Радкова Петрова, Варна, ул. Ген.
Скобелев 13, вх. А, ап. 1, тел. 052/641-092; 052/601240; 0888/312-962 – техник геодезист и картограф,
лиценизиран оценител на недвижими имоти.
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Диана Добрева Велинова, Варна, бул. Хр.
Ботев 6, вх. В, ап. 5, тел. 052/601-702; 0888/710
750 – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ към фирмените
отделения.
Еленка Георгиева Лечева, адрес за кореспонденция: Варна, район „Младост“, община Варна,
ж.к. Трошево, бл. 10, стая 10, постоянен адрес:
Варна, м-т Акчелар 35а, дом. тел. 052/313-250;
сл. тел. 052/504 695; 0889/706 213 – строителен
техник; оценка на недвижими имоти и непарични
вноски по чл. 72 ТЗ.
Ж ивка Недева Бонева, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 39, вх. 4, ап. 74, тел. 052/603 518;
0888/205332 – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях, експерт-оценител на
единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и
съоръжения, активи – движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Калина Василева Василева, Варна, бул. Съборни 9, ет. 1, вътрешна сграда, тел. 052/633-587;
0886/840-064 – строителен инженер – технология
и механизация на строителството, лицензиран
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Кирил Георгиев Георгиев, Варна, кв. Вл. Варненчик, бл. 216, вх. 7, ап. 192, адрес за кореспонденция: Варна, бул. Съборни 19А, тел. 052/307-504;
052/664-000…9; 0888/335 518, машинен инженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и насаждения.
Кичка Тодорова Станева, Варна, бул. Сливница 111, ет. 3, ап. 13, тел. 052/980-922; 052/658411; 0888/845646 – електроинженер, лицензиран
оценител на недвижими имоти, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Людмил Иванов Велинов, Варна, бул. Христо
Ботев 6, вх. В, ет. 1, ап. 5, тел. 052/601 702; 052/637
346; 0888/710-750 – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични
вноски по чл. 72 ТЗ към фирмените отделения.
Марин Михайлов Михайлов, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 45, вх. 6, ет. 5, ап. 135, тел. 052/508
446; 0888/452-298 – икономика на промишленост
та, лицензиран оценител на земеделски земи,
машини и съоръжения.
Милка Йорданова Иванова, Варна, ж.к. Вл.
Варненчик, бл. 11, вх. 10, ап. 2, тел. 052/470027 – строителен техник; оценка на непарични
вноски по чл. 72 ТЗ.
Николай Стоянов Стоянов, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 60, вх. 5, ет. 6, ап. 114, тел. 0888/525 552.
Петя Хараланова Добрева, Варна, ул. Странджа
20, ет. 3, ап. 36, тел. 052/301 300; 0887/033 303.
П ла мен Хрис т ов Па на йо т ов, Варна, ул.
Парижка комуна 14, ет. 5, тел. 052/600 856;
0899/829 491 – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ към фирмените
отделения; строително-технически експертизи;
В и К строително-технически експертизи.
Цвета Василева Вълчева, Варна, ул. Ген. Столетов 8, ап. 2, тел. 052/605-963; 052/238-218 – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
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Адриан Михайлов Велчев, Варна, ж.к. Бриз
І – 059, бл. Е, ап. 21, тел. 052/301 700; 0888/ 288
989 – икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Анахит Санасаровна Барсегян, Варна, ул.
Парчевич 22. тел. 052/609-377; 0889/527-873;
0895/646-664.
Ангел Лефтеров Ангелов, Варна, ул. Радост,
бл. 6, вх. Б, ет. 2, ап. 29, тел. 0887/390 950 – експертоценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Бисер Николов Атанасов, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 21, вх. Б, ап. 35, тел. 052/980 525; 0896/662
442 – счетоводител, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Благовеста Рашкова Янчева, Варна, ул. Неофит Рилски 15, ет. 2, ап. 5, тел. 052/635-656;
0895/756-752 – експертизи, свързани с поземлената реформа и § 4 ЗСПЗЗ; съдебно-технически
експертизи.
Богдан Крумов Тодоров, Варна, ул. Д-р Басанович 23, ет. 6, ап. 41, тел. 052/304-885; 0889/424021 – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Бойка Славейкова Могиларова, Варна, ул.
Котел 14, тел. 052/659-316; 0889/859-484 – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Боян Людмилов Балкански, Варна, ул. Васил
Друмев 15, ап. 34, дом. тел. 052/605 203; 0899/945
161 – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Валерий Иванов Обретенов, Варна, ул. Любен Каравелов 69, ет. 2, ап. 5, тел. 052/60 10 48;
0888/401 630 – съдебно-икономически експертизи,
оценител на недвижими имоти.
Величка Ангелова Михайлова, Варна, ул. Народни будители 53, вх. А, ет. 1, ап. 2, дом. тел.
052/375400; сл. тел. 052/660385; 0878/375400 – строителство и архитектура, лицензиран оценител на
недвижими имоти.
Велико Желев Дачев, Варна, ул. Скопие 1,
ап. 7, тел. 052/636 919; 0878/627 541; 0897/908 059;
0888/627 541 – специалист: геология, инженерна
геология, хидрология, морфо- и лидодинамика
на морската брегова зона, инженерна екология,
морска геоекология, земна механика, защита на
морския бряг, динамика и защита на свлачищни
брегове.
В е с е л и н а С т е фа нов а Ге о рг иев а-В а нев а ,
Варна, ул. Ген. Колев 83, вх. А, ап. 16, тел.
052/634-638; 052/635-620; 0888/989-522 – инженер
земеустройство.
Веска Пенчева Янева, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 225, вх. 2, ап. 13, тел. 052/563-222;
052/603-781; 0899/161-731 – строителен техник;
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Галинка Вълканова Георгиева, Варна, ул. А.
Георгиев 7, тел. 052/602-416; 052/252-657 – строителен техник.
Горанка Ангелова Савова, Варна, ул. Иван
Аксаков, бл. 7, вх. А, ет. 8, ап. 43, тел. 052/643
271; 0899/376-472 – строителен техник.
Дарина Русева Бобева-Илиева, Варна, ул. Люлебургаз, бл. 1, вх. Д, ет. 5, ап. 104, тел. 052/601956 – икономист по строителството.
Десислава Веселинова Димитрова, Варна, ул.
Разлог 705, вх. 8, ет. 7, ап. 136, тел. 052/314 755;
0889/812 727 – оценител на недвижими имоти.
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Десислава Стойчева Стоева, Провадия, ул.
Цанко Церковски 106 – лицензиран оценител на
недвижими имоти.
Детелина Радкова Петрова, Варна, ул. Ген.
Скобелев 13, вх. А, ап. 1, тел. 052/641-092; 052/601240; 0888/312-962 – техник-геодезист и картограф,
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Диана Георгиева Пенева, Варна, ул. Люляк 20,
ап. 39, тел. 052/319-255; 052/638-636/факс; 0877/515272 – икономист по строителството, лицензиран
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър А лександров Ганев, Варна, ж.к.
Левски, ул. Петър Райчев, бл. 4, вх. 3, ет. 8, тел.
0877/139 738 – оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Донка Димова Михайлова, Варна, ул. Хр. Самсаров 6, ет. 4, ап. 10, тел. 052/744-922; 0887/930-092.
Дона Костова Сивкова, Варна, ул. Отец Паисий
48, ет. 9, ап. 54, тел. 052/622-422; сл. тел. 626-261;
0887/114-981.
Еленка Георгиева Лечева, адрес за кореспонденция: Варна, район „Младост“, община Варна,
ж.к. Трошево, бл. 10, стая 10, постоянен адрес:
Варна, м-т Акчелар 35а, дом. тел. 052/313-250;
сл. тел. 052/504 695; 0889/706 213 – строителен
техник; оценка на недвижими имоти и непарични
вноски по чл. 72 ТЗ.
Емилия Любомирова Василева, Варна, ул.
Силистра, бл. 4, вх. А, ет. 5, ап. 14, тел. 052/302068; 0888/414 500 – строителен инженер.
Ж ивка Недева Бонева, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 39, вх. 4, ап. 74, тел. 052/603 518;
0888/205332 – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях; експерт-оценител на
единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване
и съоръжения, активи – движимо имущество;
съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически
експертизи.
Живко Борисов Боев, Варна, бул. Владислав
202, бл. 13, вх. Г, ап. 57, бул. Съборни 7, ет. 1,
ап. 1,тел. 052/606-688; 0886/096 811 – инженер
земеустройство.
Иван Пандов Миленков, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 61, вх. Е, ет. 2, ап. 58, тел. 052/881-667 – строителен инженер.
Иван Христов Йовчев, Варна, бул. Сливница
72, вх. Г, ет. 4, ап. 28 – оценител на машини и
съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Йовка Недева Атанасова, Варна, кв. Трошево,
бл. 35, вх. Б, ап. 25, ет. 1, тел. 052/729 168; 0887/429335 – строителен инженер-геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев, Варна, ж.к. Младост, бл. 142, вх. 2-А, ет. 3, ап. 7, тел. 052/732-369;
0887/986-638 – оценка на недвижими имоти и
земеделски земи.
Йордан Иванов Вучков, Варна, ул. Свети
Климент 7, ет. 5, ап. 10, тел. 052/615-100; 0899/378
153 – строителен инженер-геодезист.
Кирил Георгиев Георгиев, Варна, кв. Вл.
Варненчик, бл. 216, вх. 7, ап. 192, адрес за кореспонденция: Варна, бул. Съборни 19А, тел.
052/307-504; 052/664-000…9; 0888/335 518 – машинен инженер, лицензиран оценител на недвижими
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имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и насаждения.
Кичка Тодорова Станева, Варна, бул. Сливница 111, тел. 052/252-864; 052/608-031; 0888/845646 – електроинженер, лицензиран оценител на
недвижими имоти, оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Лена Христова Тодорова, Варна, ж.к. Младост,
бл. 109, вх. 4, ет. 7, ап. 77, тел. 052/744-142; 0898/847
647 – електроинженер, лицензиран оценител на
машини и съоръжения, експерт-оценител на
земеделски земи.
Лидия Славчева Капламаджиева-Димова, Вар
на, ул. Баба Тонка 14, вх. Б, ет. 11, ап. 87, тел.
052/640 550; 0887/685 893; 0893/341 420 – лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Людмил Иванов Велинов, Варна, бул. Христо
Ботев 6, вх. В, ет. 1, ап. 5, тел. 052/601 702; 052/
637 346; 0888/710-750 – оценител на машини и
съоръжения, специалист във връзка с оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ към фирмените
отделения, оценител на недвижими имоти.
Максим Николов Ставрев, Варна, ж.к. Аспарухово, ул. Средец 32, вх. Г, ап. 41, тел. 0888/004
055 – оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия.
Мариана Михайлова Тороманова, Варна, ул.
Отец Паисий 40, ет. 8, ап. 58, адрес за кореспонденция: Варна, ул. Шипка 29, ет. 2, тел. 052/607
327; 0888/229 509 – строителен техник, независим
оценител на недвижими имоти.
Марин Михайлов Михайлов, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 45, вх. 6, ет. 5, ап. 135, тел. 052/508
446; 0888/452-298 – оценител на недвижими имоти.
Милка Димитрова Атанасова, Варна, бул.
Сливница 187, вх. 2, ет. 7, ап. 23, тел. 052/756-904;
0887/973-228 – строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство“, лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Милка Йорданова Иванова, Варна, ж.к. Вл.
Варненчик, бл. 11, вх. 10, ап. 2, тел. 052/470027 – строителен техник.
Наталия Иванова Стефанова, Провадия, ул.
Иван Вазов 2, тел. 0518/42 790; 0886/ 627 403.
Нейка Богословова Гигова-Христова, Варна,
ул. Г. С. Раковски 100, ет. 3, ап. 12, тел. 052/9818-11; 0887/75 16 17 – строителен техник.
Нели Костадинова Михайлова, Варна, ул.
Ружа 5 (къща), тел. 052/781-088; 052/502-304;
0888/600-843; 0898/577 188 – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, машини
и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП
и оценител на МПС, оценка на паметници на
културата.
Нели Тодорова Странджева, Провадия, ул.
Сливница 1, тел. 0889/807 654 – ст роителен
техник, геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Нелияна Иванова Иванова, Варна, ул. Петър Райчев, бл. 4, вх. Ж, ет. 5, ап. 159, адрес
за кореспонденция: Варна, бул. Съборни 19А,
дом. тел. 052/312 985; сл. тел. 052/664 000…9;
0888/555-418 – лицензиран оценител на недвижими имоти.
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Ненчо Венков Цанев, Варна, ул. Македония
87, вх. А, тел. 052/624-202; 052/761 291.
Николай Ненов Ненов, Варна, ул. Фредерик
Кюри 51, вх. Д, ет. 1, ап. 1, сл. адрес: Варна,
ул. Христо Попович 9 (в двора), тел. 052/607113; 052/625-879; 0889/275-679 – строителство и
архитектура.
Николай Стоянов Стоянов, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 60, вх. 5, ет. 6, ап. 114, тел. 0888/525 552.
Огнян Каменов Горанов, Варна, ул. 27 юли 21,
ет. 1, ап. 1, тел. 052/64 90 59; 0897 30 10 50 – архитект; лицензиран оценител.
Пенка Георгиева Любомирова, Варна, ул.
Еделвайс 4, ет. 5, ап. 10, тел. 052/314 651; 0898/582
172 – строителен ин женер – „Промишлено и
гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Димитрова, Варна, бул. Слив
ница 122, ет. 3, ап. 12, адрес за кореспонденция:
Варна, ул. Проф. К. Иречек 1, ет. 3, ап. 9, тел.
052/615-534; 052/627-096; 0898/578-279, 0878/627441 – оценител на недвижими имоти; лицензиран
оценител на машини и съоръжения, съдебни
строително-технически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова, Варна, ул. Христо
Попович 7, ет. 1, ап. 3, тел. 052/610-199; 0898/539113 – електроинженер, специалност „Изчислителна техника“.
Петко Стоянов Бойновски, Варна, ул. Проф.
К. Иречек 4, ет. 5, ап. 8, тел. 052/637 238; 0896/
936 459 – оценител на недвижими имоти.
Пет ранка Койчева Маринова, Варна, ул.
Шар 26, ет. 2, ап. 51, тел. 052/624-090; 0886/840215 – строителен инженер, лицензиран оценител
на недвижими имоти, оценка на земеделски земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова, Варна, ул. Каранфил, бл. 13, вх. Г, ап. 46, п.к. 36, 0887/541-109;
0896/640-010 – оценител на недвижими имоти
машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев, Варна, ул. Шар 26, ет. 6,
ап. 63, тел. 052/614003; 052/610269; 0878/315214;
0889/315240; 0878/315240 – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Петя Хараланова Добрева, Варна, ул. Странджа
20, ет. 3, ап. 36, тел. 052/301 300; 0887/033 303.
П ла мен Хрис т ов Па на йо т ов, Варна, ул.
Парижка комуна 14, ет. 5, тел. 052/600 856;
0899/829 491 – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ към фирмените
отделения; строително-технически експертизи;
В и К строително-технически експертизи.
Ралица Стоянова Илиева, Варна, ул. Христо
Попович 27, ет. 3, ап. 9, тел. 0877/385-799 – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Рени Иванова Попова, Варна, ул. Патриарх
Евтимий 68, ап. 6, тел. 052/612 610; 0888/675003 – строителен инженер, геодезист.
Румяна Иванова Чавдарова, Варна, ул. Щип 6,
тел. 0886/433 393 – оценител на недвижими имоти.
Румяна Пейчева Неделчева, Варна, ул. Фантазия, бл. 76, вх. Г, ап. 72, тел. 0889/525 763 – оценител на недвижими имоти.
Руска Николова Димитрова, Варна, ул. Константин Павлов 6, 052/601-507; 052/60 0 707;
0888/204-905 – лицензиран оценител на цели
предприятия и недвижими имоти.
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Светла Михайлова Симеонова, Варна, ул.
Прага 18, тел. 0897/966 478 – експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, педагог.
Светлана Стефанова Великова, Варна, ул.
Секвоя, бл. 11, вх. А, ап. 47, ет. 5, тел. 052/759961 – строителен инженер – „Хидромелиоративно
строителство“.
Свилен Стойчев Андонов, Варна, ул. Княз
Борис І № 7, тел. 052/658 400; 0887/225 235 – оценител на недвижими имоти.
Стефан Иванов Капинчев, Варна, ул. Чаталджа
67, ап. 24, тел. 052/605-779; 0885/143-730.
Стефка Георгиева Попова, Варна, ул. Ана
Фелискова 16, вх. 3, ет. 7, ап. 23, тел. 052/985 726;
0896/650 730; 0879/696 772 – оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Стилиана Любчева Радева-Свракова, Варна,
ул. Илинден 2, вх. В, ет. 5, ап. 11, тел. 052/648 187;
0888/236 342 – оценител на недвижими имоти.
Тодорка Павлова Коларова, Варна, бул. Ген.
Колев 76, ап. 9, тел. 052/601-506; 052/608481;
0888/865-342 – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти.
Танислав Христов Онцев, Варна, ж.к. Вл.
Варненчик, бл. 229, вх. 5, ап. 145, тел. 052/566-601;
0888/ 878 802 – строителен инженер.
Цвета Василева Вълчева, Варна, ул. Ген.
Столетов 8, ап. 2, тел. 052/605-963; 052/643 814;
0889/384-429 – електроинженер.
Цветана Георг иева А нгелова, Варна, ул.
Козлодуй 11, ет. 3, тел. 052/616-048; 052/61-60-48;
0888/731-346 – хидроинженер.
Юлия Христова Попова, гр. Долен чифлик,
ул. Барутен погреб, бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 18, тел.
052/643-287; 052/648-457 – инженер-земеустроител.
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Адреан Славчев Вълчев, Варна, ул. Подвис 4,
бл. 30, вх. Д, ап. 20, тел. 052/601 778; 052/331989;
0884/874 955 – специалист по воден транспорт и
експертизи по щети в морското застраховане.
Людмил Владимиров Стоянов, Варна, бул.
Сливница 53, тел. 0898/897 004 – кетъринг-логистика, обслужване на борда на самолетите.
Нено Белчев Белчев, Варна, ул. Студентска 12,
ет. 3, ап. 12, тел. 0895/987 701 – професионален
художник.
Валентина Янчева Гочева, Варна, ул. Шар 16,
ет. 5, ап. 11, тел. 052/625 136; 0884/539 464 – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации.
Нели Костадинова Михайлова, Варна, ул.
Ружа 5 (къща), тел. 052/781-088; 052/502-304,
0888/600-843; 0898/577 188 – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, машини
и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП
и оценител на МПС, оценка на паметници на
културата.
Мари Агоп Бейлерян, Варна, бул. Приморски
65, ет. 2, дом. тел. 052/632120; сл. тел. 052/612-877;
0897/948-989 – екология и опазване на околната
страна.
Татяна Колева Аврамова, постоянен адрес: Вар
на, ул. Цани Гинчев, бл. 6, ет. 4, ап. 14, настоящ
адрес: Варна, ул. Отец Паисий 32, ет. 7, ап. 57,
дом. тел. 052/625238; сл. тел. 052/370-562, 0886/851042 – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни
психолого-психиатрични експертизи, съдебни
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експертизи на психичното състояние по писмени
данни, експертизи за прилагане на медицински
стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
Георги Атанасов Казаков, Варна, ул. Струга
31, ет. 4, ап. 76, тел. 052/640066; 0889/432897 – машини и механизми, административнонаказателна
дейност – ПТП и отчет на водачи.
За съдебен район на Добричкия окръжен и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Енчо Илиев Христов, Добрич, ул. Оп. Дим.
Ковачев 23, вх. А, ап. 7, тел. 0899/800648.
Мариян Радев Няголов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 50, вх. А, ап. 12, тел. 058/681-770; 0898/725620 – дактилоскопна експертиза.
Мая Любенова Златева, Добрич, ул. Васил
Левски 9, вх. Б, ап. 2, тел. 058/83 09 79; 0897/902
885; 0876/548-100 – графолог, социален психолог.
Веселин Русев Колев, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 9 вх. Б, ап. 3, тел. 058/62-46-51; 0897/897278 – експерт-криминолог.
Атанас Енчев Стойчев, Добрич, ул. Полк.
Дрангов 3, вх. В, ап. 3, тел. 058/829-966; 0898/725506 – графически експертизи на почерк и подпис,
техническо изследване на документи за извършени
поправки в тях.
1.2. Трасологични експертизи
Енчо Илиев Христов, Добрич, ул. Оп. Дим.
Ковачев 23, вх. А, ап. 7, тел. 0899/800-648.
Мариян Радев Няголов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 50, вх. А, ап. 12, тел. 058/681-770; 0898/725-620.
Атанас Енчев Стойчев, Добрич, ул. Полк.
Дрангов 3, вх. В, ап. 3, тел. 058/829-966; 0898/725506 – трасологически експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Енчо Илиев Христов, Добрич, ул. Оп. Дим.
Ковачев 23, вх. А ап. 7, тел. 0899/800-648.
Мариян Радев Няголов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 50, вх. А ап. 12, тел. 058/681-770; 0898/725-620.
Атанас Енчев Стойчев, Добрич, ул. Полк.
Дрангов 3, вх. В ап. 3, тел. 058/829-966; 0898/725506 – балистически експертизи.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Енчо Илиев Христов, Добрич, ул. Оп. Дим.
Ковачев 23, вх. А ап. 7, тел. 0899/800-648.
Мариян Радев Няголов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 50, вх. А, ап. 12, тел. 058/681-770; 0898/725-620.
Атанас Енчев Стойчев, Добрич, ул. Полк.
Дрангов 3, вх. В, ап. 3, тел. 058/829-966; 0898/725506 – експертизи на външни признаци на човека
(портретни експертизи).
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Димитър Георгиев Димитров, Добрич, ул.
Марин Дринов 2, вх. А, ап. 4, дом. тел. 058/602393; сл. тел. 058/601-718; 0888/205-063 – съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
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2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Димитър Георгиев Димитров, Добрич, ул.
Марин Дринов 2, вх. А, ап. 4, дом. тел. 058/602393; сл. тел. 058/601-718; 0888/205-063 – съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, София, ул. 6 септември
2, ап. 5, тел. 0887/575 365 – доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. 6
септември 2, ап. 5, тел. 0888/829 010 – биохимик
със специализация вирусология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Димитър Георгиев Димитров, Добрич, ул.
Марин Дринов 2, вх. А, ап. 4, дом. тел. 058/602393; сл. тел. 058/601-718; 0888/205-063 – съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
Мая Иванова Кичева, София, ул. 6 септември
2, ап. 5, тел. 0887/575 365 – доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. 6
септември 2, ап. 5, тел. 0888/829-010 – биохимик
със специализация вирусология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Жулиета Иванова Николова, Добрич, ул.
Даскал Д. Попов 4А, вх. А, ап. 4, тел. 058/604-822;
0888/340 644 – психиатър.
Д-р Росица Дим и т рова Ива нова-Колева,
Добрич, ул. В. Димитрова 3, тел. 058/835-759;
0897/969-536 – психиатър.
Д-р Маргарита Станчева Новоселска, Добрич,
ул. З. Стоянов 5, вх. В, ап. 3, тел. 058/626-206,
0888/266 745 – психиатър.
Д-р Нягол Минчев Няголов, Добрич, ул.
З. Стоянов 51, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 058/837-949;
058/629-022, 0885/861 890 – психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, Добрич,
ж.к. Добротица, бл. 27, вх. Б, ап. 15, тел. 058/839
896; 0887/182 863 – психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, Добрич,
бул. Добричка епопея 6, вх. А, ап. 6, тел. 058/604
541; 0888/864 806 – психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Тодорка Матеева Турнова, Добрич, бул. 25 септември 37, вх. В, ап. 4, тел. 0888/929 273 – психолог,
медицинска психология и педагог. рехабилитация.
Камелия Иванова Калчева, ул. Сан Стефано
6, ап. 14, тел. 058/620 240; 0888/061 817 – психолог – клинична, социална и консултативна
психология, учител по психология.
Мая Любенова Златева, Добрич, ул. Васил
Левски 9, вх. Б, ап. 2, тел. 058/83 09 79; 0897/902
885, 0876/548 100 – графолог, социален психолог.
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3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Нягол Минчев Няголов, Добрич, ул. З.
Стоянов 51, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 058/837 949;
058/629 022, 0885/861 890 – психиатър.
Тодорка Матеева Турнова, Добрич, бул. 25
септември 37, вх. В, ап. 4, 0888/929 273 – психолог,
медицинска психология и педагог, рехабилитация.
Д-р Жулиета Иванова Николова, Добрич, ул.
Даскал Д. Попов 4А, вх. А, ап. 4, тел. 058/604
822; 0888/340 644 – психиатър.
Д-р Маргарита Станчева Новоселска, Добрич,
ул. З. Стоянов 5, вх. В, ап. 3, тел. 058/626 206;
0888/266 745 – психиатър.
Д-р Роси ца Ди м и т рова Ива нова-Колева,
Добрич, ул. В. Димитрова 3, тел. 058/835 759;
0897/969 536 – психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, Добрич,
ж.к. Добротица, бл. 27, вх. Б, ап. 15, тел. 058/839
896; 0887/182 863 – психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, Добрич,
бул. Добричка епопея 6, вх. А, ап. 6, тел. 058/604
541; 0888/864 806 – психиатър.
Камелия Иванова Калчева, ул. Сан Стефано
6, ап. 14, тел. 058/620 240; 0888/061 817 – психолог – клинична, социална и консултативна
психология, учител по психология.
Мая Любенова Златева, Добрич, ул. Васил
Левски 9, вх. Б, ап. 2, тел. 058/83 09 79; 0897/902
885; 0876/548 100 – графолог, социален психолог.
3.4. Съдебна експертиза на психично състояние
по писмени данни
Д-р Нягол Минчев Няголов, Добрич, ул. З.
Стоянов 51, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 058/837 949;
058/629 022; 0885/861 890 – психиатър.
Д-р Жулиета Иванова Николова, Добрич, ул.
Даскал Д. Попов 4А, вх. А, ап. 4, тел. 058/604
822; 0888 340 644 – психиатър.
Д-р Маргарита Станчева Новоселска, Добрич,
ул. З. Стоянов 5, вх. В, ап. 3, тел. 058/626 206;
0888/266 745 – психиатър.
Д-р Роси ца Ди м и т рова Ива нова-Колева,
Добрич, ул. В. Димитрова 3, тел. 058/835 759;
0897/969 536 – психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, Добрич,
ж.к. Добротица, бл. 27, вх. Б, ап. 15, тел. 058/839
896; 0887/182 863 – психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, Добрич,
бул. Добричка епопея 6, вх. А, ап. 6, тел. 058/604
541; 0888/864 806 – психиатър.
Мая Любенова Златева, Добрич, ул. Васил
Левски 9, вх. Б, ап. 2, тел. 058/83 09 79; 0897/902
885; 0876/548 100 – графолог, социален психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Гинка Иванова Вълкова, Добрич, ул. Ген. Гурко
22, ап. 8, тел. 058/605 277; 0888/292 588 – икономист-счетоводител, организация и управление
на търговската дейност.
Павлина Димитрова Гандева, Добрич, ул. Славянска 31, ет. 1, ап. 1, тел. 058/603 008; 0886/430
225 – икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен
инженер – технология на машиностроенето и
металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.
Светла Стоянова Илиева, Добрич, ул. Цар
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Петър 2, вх. А, ап. 12, тел. 058/841 610; 0888/748
445 – икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт.
Елена Иванова Йорданова, Добрич, ул. Кап. Д.
Списаревски 13, вх. В, ап. 1, тел. 058/602 707;
0888/429 356 – счетоводство на търговски дружества, съдебен експерт-счетоводител, митнически
служител и брокер.
Галина Филева Недева, Каварна, ул. Здравец
8, тел. 0898/217 376 – икономика и управление
на АПП, специалист по съдебно-счетоводни
експертизи.
Елена Йорда нова Цел я ш ка, Добри ч, ул.
З. Стоянов 8, вх. Б, ап. 2, тел. 0888/380 913;
058/830962 – икономика на строителството, икономически и счетоводни експертизи.
Красимир Дончев Димитров, Добрич, бул. 25
септември 64, вх. Б, ап. 2, тел. 0899/991 888 – счетоводство и контрол, оценка на машини и съоръжения в електротехническата и електронната
промишленост и автотранспорта.
Петър Господинов Петров, Добрич, бул. Трети
март 40, вх. Б, ап. 10, тел. 0898/638 202 – застраховане и социално дело.
Веселка Василева Петкова, Добрич, ул. Руен
2, ет. 3, ап. 9, тел. 0887/141 488 – икономика и
организация на вътрешната търговия, икономистсчетоводител, съдебно-счетоводен експерт, структурни фондове на ЕС,финансиране на проекти по
оперативни програми, разработване и управление
на проекти по програми на ЕС.
Дарина Димитрова Дойчева, Добрич, ул. Отец
Паисий 13, вх. В, ап. 10, тел. 058/83 78 88; 0888
991 917 – икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт, одиторски стандарти.
Христина Атанасова Петрова, Добрич, ул.
Климент Охридски 46, тел. 0898/484 339 – стопанско управление, съдебно-счетоводен експерт.
Георги Атанасов Борисов, Балчик, ж.к. Балик,
бл. 35, вх. В, ет. 2, ап. 4, тел. 0887/447 256 – икономист-счетоводител.
Емилия Радева Георгиева, Добрич, ул. Цар
Симеон 52, вх. Б ап. 1, тел. 058/603 582; 0888/926
021; 0899/937 591 – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност.
Мими Иванова Атанасова, Добрич, ул. Л.
Каравелов 18а, тел. 0886/808 779 – икономист,
финансов мениджмънт, оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, Добрич, ж.к. Балик, бл. 54, вх. Б, ап. 24, тел. 058/667 298; 058/623
070; 0887/366 152 – електроинженер, оценка на
цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Геновева Канева Стоянова, Добрич, бул. Трети
март 4, вх. А, ап. 10, тел. 058/824 041; 0885/955
755 – икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Галина Митева Колева, Добрич, ул. Л. Каравелов 10, Г, ап. 1, тел. 058/603 306; 0896/2300
45 – икономист по промишлеността, експерт по
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Хр.
Ботев, бл. 10, вх. А, ап. 1, тел. 0893/483 002 – икономика и управление на търговията, икономистсчетоводител.
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Полина Димитрова Кавръкова, Варна, бул.
Мария-Луиза 11, ет. 6, тел. 052/631 674; 0897/978
800 – икономист-счетоводител.
Маргаритка Иванова Вълчева, Добрич, ж.к.
Балик, бл. 59, вх. Б, ап. 2, тел. 058/603 165; 0897/971
898 – икономист-счетоводител.
Радослава Цветкова Сталянова, Добрич, ул.
Княз Дондуков 24, тел. 0884/914 995 – икономистсчетоводител.
Соня Димитрова Георгиева, Добрич, ул. Ком
4, тел. 0888/725 979; 058/600 369 – икономистсчетоводител, икономика на селското стопанство.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Геновева Канева Стоянова, Добрич, бул. Трети
март 4, вх. А, ап. 10, тел. 058/824 041; 0885/955
755 – икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Веселин Георгиев Вичев, Добрич, ул. Марица
4, тел. 058/84 38 30; 0888/631 536 – икономист по
МТС, оценка на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Хр.
Ботев, бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел. 058/77-66-93;
0889/063-652 – икономист, икономика и управление на търговията, експерт-оценител на дълготрайни материални активи и оборотни средства.
Мими Иванова Атанасова, Добрич, ул. Л.
Каравелов 18а, тел. 0886/808 779 – икономист,
финансов мениджмънт, оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Стефан Божков Илиев, Добрич, ул. Независимост 15, вх. А, ап. 6, тел. 058/829 457; 0897/842
991 – математика и физика, експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Пламен Иванов Маринов, Добрич, ул. Марица
4Б, тел. 0899/115 083 – икономика и управление
на строителството, оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, Добрич, ул.
Орфей 20, вх. Б, ап. 4, тел. 058/665 722; 0888/968
562 – електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения.
Петър Господинов Петров, Добрич, бул. Трети
март 40, вх. Б, ап. 10, тел. 0898/638 202 – застраховане и социално дело.
Нина Георгиева Ставрева, Каварна, ул. България 40, бл. Младост, вх. А, ап. 7, тел. 0570/85
415; 0893/574 578 – аграрна икономика, оценител
на земеделски земи и недвижими имоти.
Цанко Йорданов Цанев, Балчик, ж.к. Балик,
бл. 31, вх. Б, ет. 2, ап. 19 – инженер по радиоелектроника, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Гинка Иванова Вълкова, Добрич, ул. Ген. Гурко
22, ап. 8, тел. 058/605 277; 0888/292 588 – икономист-счетоводител, организация и управление
на търговската дейност.
Георги Атанасов Борисов, Балчик, ж.к. Балик,
бл. 35, вх. В, ет. 2, ап. 4, тел. 0887/447 256 – икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, Добрич, ул.
Отец Паисий 13, вх. В, ап. 10, тел. 058/83 78 88;
0888/991 917 – икономист по вътрешна търговия,
съдебно-счетоводен експерт, одиторски стандарти.
Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Хр.
Ботев, бл. 10, вх. А, ап. 1, тел. 0893/483 002 – икономика и управление на търговията, икономистсчетоводител.
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Светла Стоянова Илиева, Добрич, ул. Цар
Петър 2, вх. А, ап. 12, тел. 058/841 610; 0888/748
445 – икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт.
Галина Михайлова Димитрова, Добрич, ул.
25 септември 64, вх. Б, ап. 2, тел. 058/600 911;
0896/668 880 – финанси, оценка на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество.
Христина Атанасова Петрова, Добрич, ул. Климент Охридски 46, тел. 0898/484 339 – стопанско
управление, финансово-икономически експерт.
Мария Недялкова Славкова, Добрич, ж.к.
Балик, бл. 54, вх. Б, ап. 24, тел. 058/667 298;
058/623070; 0887/366 152 – електроинженер, оценка
на цели и общински предприятия, оценител на
недвижими имоти;
Недко Лазаров Стоянов, Добрич, ул. Гоце
Делчев 20А, тел. 058/660 481; 0898/267 041 – механизация на селското стопанство, международни
икономически отношения, оценка на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, автоексперт-оценител.
Павлина Димитрова Гандева, Добрич, ул. Славянска 31, ет. 1, ап. 1, тел. 058/603 008; 0886/430
225 – икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен
инженер – технология на машиностроенето и
металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.
Веселка Василева Петкова, Добрич, ул. Руен
2, ет. 3, ап. 9, 0887/141 488 – икономика и организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт, структурни
фондове на ЕС, финансиране на проекти по
оперативни програми, разработване и управление
на проекти по програми на ЕС.
Галина Филева Недева, Каварна, ул. Здравец
8, тел. 0898/217 376 – икономика и управление
на АПП, специалист по съдебно-счетоводни
експертизи.
Галина Митева Колева, Добрич, ул. Л. Каравелов 10, Г, ап. 1, тел. 058/603 306; 0896/230
045 – икономист по промишлеността, експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Петър Господинов Петров, Добрич, бул. Трети
март 40, вх. Б, ап. 10, тел. 0898/638 202 – застраховане и социално дело.
Гинка Иванова Вълкова, Добрич, ул. Ген. Гурко
22, ап. 8, тел. 058/605 277; 0888/292 588 – икономист-счетоводител, организация и управление
на търговската дейност.
Георги Атанасов Борисов, Балчик, ж.к. Балик,
бл. 35, вх. В, ет. 2, ап. 4, тел. 0887/447 256 – икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, Добрич, ул.
Отец Паисий 13, вх. В, ап. 10, тел. 058/83 78 88;
0888/991 917 – икономист по вътрешна търговия,
съдебно-счетоводен експерт, одиторски стандарти.
Светла Стоянова Илиева, Добрич, ул. Цар
Петър 2, вх. А, ап. 12, тел. 058/841 610; 0888/748
445 – икономист по вътрешна търговия, съдебносчетоводен експерт.
Мими Иванова Атанасова, Добрич, ул. Л.
Каравелов 18а, тел. 0886/808 779 – икономист,
финансов мениджмънт, оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
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Мария Недялкова Славкова, Добрич, ж.к. Балик, бл. 54, вх. Б, ап. 24, тел. 058/667 298; 058/623
070; 0887 366 152 – електроинженер, оценка на
цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, Добрич, ул. Гоце
Делчев 20А, тел. 058/660 481; 0898/267 041 – механизация на селското стопанство, международни
икономически отношения, оценка на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, автоексперт-оценител.
Павлина Димитрова Гандева, Добрич, ул. Славянска 31, ет. 1, ап. 1, тел. 058/603 008; 0886/430
225 – икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен
инженер – технология на машиностроенето и
металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.
Геновева Канева Стоянова, Добрич, бул.
Трети март 4, вх. А, ап. 10, тел. 058/824 041;
0885/955755 – икономист-счетоводител, съдебносчетоводен експерт.
Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Хр.
Ботев, бл. 10, вх. А, ап. 1, тел. 0893/483 002 – икономика и управление на търговията, икономистсчетоводител.
5. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Недко Лазаров Стоянов, Добрич, ул. Гоце
Делчев 20А, тел. 058/660 481; 0898/267 041 – механизация на селското стопанство, международни
икономически отношения, оценка на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, автоексперт-оценител.
Стефка Иванова Мавродиева, Добрич, ул. Захари Стоянов 23, тел. 058/604 365; 0887/144 311 – инженер – механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на
декоративно изкуство, дизайн, недвижими имоти,
паметници на културата, права на интелектуална
и индустриална собственост.
Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Студентска 1,
тел. 0898/348 374; 052/383 466; 0898/348 351 – инженер-дефектоскопист, диагностика на разрушени,
фалшифицирани и дефектни конструкции, прекъсване на ел. проводници при кражби, трудови
и битови злополуки, електротермично прекъсване
на ел. проводници при пожари, корозионни и
деформационни разрушения, повреди на идентификационни номера, производствени аварии
на съоръжения с повишена опасност.
Христо Райнов Минчев, Добрич, ул. Райко
Даскалов 7, вх. А, ап. 4, тел. 058/601 106; 058/604
365; 0886 948450 – инженер – далекосъобщителна
техника, оценител на машини и съоръжения, на
цели търговски предприятия.
Нели Димитрова Василева, Добрич, ж.к.
Дружба, бл. 20, вх. Д, ап. 9, тел. 0899/750 010;
058/602 516 – машинен инженер ССТ, оценител
на недвижими имоти и машини.
Пенка Йоргова Маринова, Добрич, ул. Хан Крум
19, ет. 3, ап. 6, тел. 058/845 870; 0898/0572734 – машинен инженер.
Георги Станчев Георгиев, Добрич, ул. Емона
3, вх. Г, ап. 1, тел. 058/663 777 – инженер – електроакустика и ултразвукова техника.
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Мариян Радев Няголов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 50, вх. А, ап. 12, тел. 058/681 770; 0898/725 620.
Ивайло Петров Иванов, Добрич, ул. Оп. Д.
Ковачев, бл. 21, вх. В, ап. 12, тел. 058/669 494;
0897/272 020 – инженер – промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, Добрич, ул. Методи
Кусевич 2, вх. Г, ап. 2, тел. 058/828 808; 0888/955
032 – машинен инженер, оценка на транспортни
средства.
Тони Петров Тонев, Добрич, ул. Вида Димитрова 17, тел. 058/84 20 64; 0885/040 598 – машинен инженер, технология и организация на
автомобилния транспорт, оценител на оборотни
и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация
на машинно-тракторния парк.
Веселин Генов Чолаков, Добрич, ул. Независимост 3, вх. А, ап. 13, тел. 058/600 356; 0887/684
407; 0898/282 850; 0877/030 700 – инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане.
Николай Атанасов Николов, Добрич, ж.к.
Добротица, бл. 39, вх. В, ап. 12, тел. 058/84-97-94,
0889/850-127 – машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна техника и двигатели
с вътрешно горене.
Иван Колев Колев, Добрич, ул. Ален мак
7а, тел. 058/834 633; 0887/661 250 – машинен
и н женер, с елскос т опа нско ма ш и нос т роене,
оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроенето.
Георги Ангелов Костов, Добрич, ж.к. Строител,
бл. 64, вх. А, ап. 11, тел. 0893/357 168; 0875/387
748 – техник със средно образование, геодезия
и картография, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи.
Кос та д и н к а Добрева Георг иева-Пе т рова,
Добрич, ж.к. Добротица, бл. 33, вх. А, ап. 3,
тел. 058/604 512; 0888/403 584 – инженер – промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти.
Иван Николов Тодоров, Добрич, ул. Ген.
Колев 11, вх. Б, ап. 9, тел. 058/605 605; 0887/598
838 – машинен инженер.
Петра Колева Маринова, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 23, вх. А, ап. 8, тел. 0887/274052 – инженер-геодезист, картография, фотограметрия.
Ангел Георгиев Даскалов, Добрич, ул. Ген.
Колев 11, вх. Б, ап. 8, тел. 058/625 221; 0884/514
961 – машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в сферата на транспорта и
металорежещите машини.
Кирил Велинов Нинчев, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 51, вх. А, ап. 14, тел. 0887/243 144 – инженертехнолог, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство
на комбинирани фуражи, експерт по европейско
техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.
Донка Георгиева Михайлова, Каварна, ул.
Чиракман 1, тел. 052/640 633; 052/575 745; 0899/145
187 – инженер-строител, строителство на сгради
и съоръжения.
Антония Бориславова Стефанова, Варна, м. Св.
Никола 41, тел. 0888/659 554 – инженер-геодезист.
Петър Тихомиров Смоков, Добрич, ул. Страцин 8, вх. А, ет. 2, тел. 058/83 61 67; 0889 266
383 – инженер – технология на металите и машиностроене.
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Димитрина Иванова Трифонова, Добрич, ул.
Хемус 17, тел. 058/602 834, 0887/957 499 – техник
със средно образование – геодезия и картография,
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Павлина Димитрова Гандева, Добрич, ул. Славянска 31, ет. 1, ап. 1, тел. 058/603 008; 0886/430
225 – икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски дружества, машинен
инженер – технология на машиностроенето и
металорежещи машини, оценка на машини, съоръжения, активи.
Радка Василева Николова, Добрич, ж.к. Балик, бл. 2, вх. А, ап. 8, тел. 058/604 319; 0888/159
707; 0898/427 511 – строителен техник, оценка на
недвижими имоти.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Емил Стефанов Жечев, Добрич, ул. Методи
Кусевич 2, вх. Г, ап. 2, тел. 058/828 808; 0888/955
032 – машинен инженер, оценка на транспортни
средства.
Тони Петров Тонев, Добрич, ул. Вида Димитрова 17, тел. 058/84 20 64; 0885/040 598 – машинен инженер, технология и организация на
автомобилния транспорт, оценител на оборотни
и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация
на машинно-тракторния парк.
Николай Атанасов Николов, Добрич, ж.к.
Добротица, бл. 39, вх. В, ап. 12, тел. 058/84-97-94;
0889/850-127 – машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна техника и двигатели
с вътрешно горене.
Венелин Георгиев Андреев, Добрич, ул. Полк.
Калотинов 3а, тел. 058/823 295; 0897/957 506 – машинен инженер, автоексперт-оценител.
Митко Илиев Димитров, гр. Тервел, ул. Хр.
Ботев 12, преподавател-инструктор, тел. 0575/123
18, 0895/707 937.
Недко Лазаров Стоянов, Добрич, ул. Гоце
Делчев 20А, тел. 058/660 481; 0898/267 041 – механизация на селското стопанство, международни
икономически отношения, оценка на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, автоексперт-оценител.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Петър Тихомиров Смоков, Добрич, ул. Страцин 8, вх. А, ет. 2, тел. 058/83 61 67; 0889/266
383 – инженер – технология на металите и машиностроене.
Веселин Генов Чолаков, Добрич, ул. Независимост 3, вх. А, ап. 13, тел. 058/600 356; 0887/684
407; 0898/282 850; 0877/030 700 – инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане.
Атанас Йорданов Николов, Добрич, бул. 25 септември 25, вх. Ж, ап. 5, тел. 058/600 030; 0886/821
540 – електроинженер, оценка на недвижими
имоти, на СМР, земеделски земи, на машини и
съоръжения, на електронни изделия, компютри,
земеделска техника.
Георги Станчев Георгиев, Добрич, ул. Емона
3, вх. Г, ап. 1, тел. 058/663 777 – инженер – електроакустика и ултразвукова техника.
Мариян Радев Няголов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 50, вх. А, ап. 12, тел. 058/681 770; 0898/725 620.
Ивайло Петров Иванов, Добрич, ул. Оп. Д.
Ковачев, бл. 21, вх. В, ап. 12, тел. 058/669 494;
0897/272 020 – инженер – промишлено и гражданско строителство, конструкции.
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Емил Стефанов Жечев, Добрич, ул. Методи
Кусевич 2, вх. Г, ап. 2, тел. 058/828 808, 0888/955
032 – машинен инженер, оценка на транспортни
средства.
Тони Петров Тонев, Добрич, ул. Вида Димитрова 17, тел. 058/84 20 64; 0885/040598 – машинен инженер, технология и организация на
автомобилния транспорт, оценител на оборотни
и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация
на машинно-тракторния парк.
Иван Колев Колев, Добрич, ул. Ален мак 7а,
тел. 058/834 633; 0887/661 250 – машинен инженер,
селскостопанско машиностроене, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето.
Иван Николов Тодоров, Добрич, ул. Ген.
Колев 11, вх. Б, ап. 9, тел. 058/605 605; 0887/598
838 – машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, Добрич, ул. Ген.
Колев 11, вх. Б, ап. 8, тел. 058/625 221; 0884/514
961 – машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в сферата на транспорта и
металорежещите машини.
Недко Лазаров Стоянов, Добрич, ул. Гоце
Делчев 20А, тел. 058/660 481; 0898/267 041 – механизация на селското стопанство, международни
икономически отношения, оценка на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, автоексперт-оценител.
Кирил Велинов Нинчев, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 51, вх. А, ап. 14, тел. 0887/243 144 – инженертехнолог, технология на зърносъхранението,
мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт по
европейско техническо законодателство и контрол
за безопасност и качество, оценка на машини
и съоръжения.
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Янка Костадинова Димитрова, Добрич, ул. Хан
Крум 15, сл. тел. 058/604 365, дом. тел. 058/603 707,
0889/357 408 – техник-геодезист, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Донка Георгиева Михайлова, Каварна, ул.
Чиракман 1, тел. 052/640 633; 052/575 745; 0899/145
187 – инженер-строител, строителство на сгради
и съоръжения.
Йорданка Бончева Тодорова, Добрич, бул. Трети март 41, вх. Б, ап. 5, тел. 058/605 233; 0888/912
986 – оценка на недвижими имоти, техник със
средно образование – геодезия и картография.
Валентина Петрова Димитрова, Добрич, ул.
Марица 4, тел. 058/84 38 30; 0886/802866 – строителен техник, оценка на недвижими имоти.
Радка Василева Николова, Добрич, ж.к. Балик, бл. 2, вх. А, ап. 8, тел. 058/604 319; 0888/159
707; 0898/427 511 – строителен техник, оценка на
недвижими имоти.
Таня Василева Събева, Добрич, бул. Трети март
45, вх. Б, ап. 3, тел. 0899/954397 – промишлено и
гражданско строителство, конструкции на сгради
и съоръжения.
Анна Енчева Василева, Добрич, ул. Славянска
21, ет. 2, ап. 3, тел. 058/588 820; 0886/358 422 – архитектура, оценка на други активи (архитектурни
паметници на културата и интериор).
Веселин Георгиев Атанасов, Добрич, ул. Л.
Каравелов 8, вх. Г, ап. 8, тел. 058/605 543; 0888/120
216 – геодезия, фотограметрия, картография.
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Нела Петрова Ангелова, Добрич, ул. Илинден
1, тел. 058/833 300; 0886/423 292 – промишлено и
гражданско строителство.
Стоянка Ангелова Спасова, Добрич, бул. Трети
март 6, вх. Д, ет. 1, ап. 3, тел. 058/600 998; 058/823
467; 0895/026 858 – промишлено и гражданско
строителство.
Ивайло Петров Иванов, Добрич, ул. Оп. Д.
Ковачев, бл. 21, вх. В, ап. 12, тел. 058/669 494,
0897/272 020 – инженер – промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Кос та д и н к а Добрева Георг иева-Пе т рова,
Добрич, ж.к. Добротица, бл. 33, вх. А, ап. 3,
тел. 058/604 512; 0888/403 584 – инженер – промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти.
Костадин Христов Батанов, Добрич, бул. Трети
март 4, вх. А, ап. 18, тел. 058/604 201; 0888/706
427 – инженер-земеустроител, оценка на недвижими имоти, земеделски земи, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография,
дейности по кадастър.
Ана Славова Коларова, Добрич, ул. Хр. Ботев
40, бл. 7, вх. А, ап. 11, тел. 0899/790 333 – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, проектант-конструктор.
Донка Георгиева Михайлова, Каварна, ул.
Чиракман 1, тел. 052/640 633; 052/575 745; 0899/145
187 – инженер-строител, строителство на сгради
и съоръжения.
Стоянка Ганчева Циброва, Добрич, ул. Ст.
Михайловски 6, ап. 8, тел. 058/603 424; 0888/644
036 – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, оценка на недвижими
имоти, проектант, експерт-оценител на оборотни
и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител
на машини и съоръжения.
Ру мен Борисов Чифликчиев, Варна, ж.к.
Младост, бл. 115, вх. 5, ет. 5, ап. 34, дом. тел.
052/753-008; 0889/870-949 – експерт „Архитектура
и благоустройство“, В и К и геодезия.
Димитрина Иванова Трифонова, Добрич, ул.
Хемус 17, тел. 058/602 834; 0887/957 499 – техник
със средно образование – геодезия и картография,
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Нели Димитрова Василева, Добрич, ж.к.
Дружба, бл. 15, вх. А, ет. 5, тел. 058/602 516;
0889/750 010 – машинен инженер, оценка на
недвижими имоти.
Пенка Христова Митева, Добрич, ул. Полк.
Дрангов 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4, тел. 058/602 818;
0899/223 420; 0885/953 500 – оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Атанас Йорданов Николов, Добрич, бул. 25
септември 25, вх. Ж, ап. 5, тел. 058/600 030;
0886/821 540 – електроинженер, оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски земи, на
машини и съоръжения, на електронни изделия,
компютри, земеделска техника.
Галя Петрова Генова, Балчик, ул. Д-р Златко
Петков 29, тел. 0579/72 390; 0579/71 044; 0895/625
549 – строителен техник, строителство и архитектура, оценка на инвестиционен проект.
Славка Йорданова Атанасова, Балчик, в.
з. Белите скали, ул. 10 № 66, тел. 0579/72 450;
0579/71 044; 0899/844 502 – среден техник – водно
строителство, оценка на инвестиционен проект.
Огнян Каменов Горанов, Варна, ул. 27 юли,
ап. 1, тел. 052/649 059; 0897/301 050 – архитект.
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5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Георги Станчев Георгиев, Добрич, ул. Емона
3, вх. Г, ап. 1, тел. 058/663 777 – инженер – електроакустика и ултразвукова техника, фоноскопна
и видеоскопна експертиза.
Мариян Радев Няголов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 50, вх. А, ап. 12, тел. 058/681 770; 0898/725
620 – радиоинженер, фоноскопна и видеоскопна
експертиза.
Цанко Йорданов Цанев, Балчик, ж.к. Балик,
бл. 31, вх. Б, ет. 2, ап. 19 – инженер по радиоелектроника.
5.5. Съдебно-пожаротехническа експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Кирил Велинов Нинчев, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 51, вх. А, ап. 14, тел. 0887/243 144 – инженертехнолог по ХВП, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството,
производство на комбинирани фуражи, експерт
по европейско техническо законодателство и
контрол за безопасност и качество, оценка на
машини и съоръжения.
6.2. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, София, ул. 6 септември
2, ап. 5, тел. 0887/575 365 – доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Велико Вичев Великов, Добрич, ул. Емона 2,
вх. А, ап. 12 – инженер-химик, експерт по опазване на околната среда.
Кирил Стоянов Стоянов, Добрич, ул. Независимост 19, вх. Г, ап. 7, дом. тел. 058/821 588; 0894/354
518 – доктор по химия, химически продукти,
технологии, процеси и покрития, електрохимични процеси и покрития, анализи и изпитвания
за установяване съответствието на различни
материали и изделия съгласно изискванията на
нормативните документи.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Галин Йовчев Марчев, гр. Тервел, ул. Св. св.
Кирил и Методий, бл. 7, вх. Б, ап. 4, тел. 05751/46 65;
0888/322 514 – магистър по ветеринарна медицина.
Галина Михайлова Димитрова, Добрич, ул.
25 септември 64, вх. Б, ап. 2, тел. 058/600 911;
0896/668 880 – зооинженер.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мирослав Иванов Кулев, гр. Генерал Тошево,
ул. Еделвайс 3, тел. 05731/42 71, 0887/741 258 – инженер-агроном.
Кирил Велинов Нинчев, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 51, вх. А, ап. 14, тел. 0887/243 144 – инженертехнолог, технология на зърносъхранението,
мелничарството и хлебопроизводството, производство на комбинирани фуражи, експерт по
европейско техническо законодателство и контрол
за безопасност и качество, оценка на машини
и съоръжения.
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9. Клас „Други съдебни експертизи“
Галина Михайлова Димитрова, Добрич, ул.
25 септември 64, вх. Б, ап. 2, тел. 058/600 911;
0896/668 880 – музейно дело.
Несрин Хасанова Якубова, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 24, вх. Б, ап. 5, тел. 058/602 117; 0884/230 273;
0884/066 482 – специалист по турска филология и
преподавател в СОУ, преводи от и на турски език.
Дорота Данута Чобанов, Добрич, ж.к. Балик,
бл. 48, вх. Б, ап. 5, тел. 058/667 077; 0885/833
477 – преводи от и на полски език.
Хинчо Михалев Хинев, гр. Генерал Тошево,
ул. В. Априлов 28, тел. 0887/055795 – преводи от
и на румънски език.
Донка Георгиева Михайлова, Каварна, ул.
Чиракман 1, тел. 052/640 633; 052/575 745; 0899/145
187 – инженер-строител, строителство на сгради и
съоръжения, оценител на недвижимо имущество.
Малвина Валентиновна Бъчварова, Добрич,
ул. Иван Георгиев 8а, тел. 058/821 083; 0897/645
560 – преводи от украински на български език
и от руски на български език.
Илия Тодоров Димитров, Балчик, ж.к. Балик,
бл. 14, вх. А, ап. 9, тел. 0895/707 289 – български
и руски език, преводач от английски и руски език
на български език.
Мая Иванова Кичева, София, ул. 6 септември
2, ап. 5, тел. 0887/575 365 – доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
За съдебен район на Разградския окръжен и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Костадинов Димитров, Разград, ОДП
Разград, тел. 0888/153 120 – графолог, експерткриминалист.
Красимир Спасов Димитров, Разград, ОДП
Разград, тел. 0895/648 660 – графолог, експерткриминалист.
Стоян Йорданов Стоянов, Разг ра д, ОДП
Разград, тел. 0895/502 495 – графолог, експерткриминалист.
Драгомир Хубанов Соколов, гр. Исперих, РПУ
Исперих, тел. 0889/101 722 – графолог, експерткриминалист.
Здравко Илиев Атанасов, гр. Кубрат, РПУ
Кубрат, тел. 0894/715 115 – графолог, експерткриминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза
Ангелина Миткова Литева, Разград, бул. Бели
Лом 37, вх. А, ап. 36, тел. 0888/659 213 – офталмолог.
Бисер Росенов Симеонов, Разград, ул. Бузлуджа 8, тел. 084/641162/237; 0898/601 813 – онколог,
вътрешни болести.
Вихрен Николаев Башаков, Разград, ул. Анани
Явашев 19, тел. 084/620 591; 0887/263143 – стоматолог.
Диана Василева Тодорова, Разград, МБАЛ
„Св. Иван Рилски“, отдел „Съдебна медицина“,
тел. 0898/853508 – съдебна медицина.
Еленка Стоянова Георгиева, Разград, ул. Л.
Каравелов 9, ап. 13, тел. 084/661 934 – педиатър.
Иван Атанасов Киселов, Разград, бул. България 9, вх. Б, ап. 7, тел. 0886/430 823 – пневмолог
и фтизиатър.
Иван Димитров Петров, Разград, ул. Д. Ненов
26, тел. 0887/471 178 – ортопед.

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

Мария Пеева Иванова, Разград, бул. Бели Лом
58, вх. В, ап. 68, тел. 0889/326 163 – анестезиолог.
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит
Рилски 25, ет. 5, ап. 14, ул. 6 септември 2, ет. 1,
ап. 5 („Проген“ – ООД), тел. 0887/575 365 – молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ.
Николай Върбанов Башаков, Разград, ул. Анани
Явашев 19, 084/620 591; 0889/814 783 – стоматолог,
хирургия, терапия, ортопедия, нумизматик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. Коста
Лулчев 25, ет. 13, ап. 44, ул. 6 септември 2, ет. 1,
ап. 5 („Проген“ – ООД), тел. 0888/829 010 –
биохимия и микробиология, вирусология, ДНК
(генетичен) анализ.
Румен Ангелов Русанов, Разград, ж.к. Лудогорие, бл. 3, ап. 10, тел. 0888/961 584 – вътрешни
болести и хематолог.
Стефан Петров Димов, Разград, ул. В. Левски
38, ап. 7, тел. 0887/428753 – кардиолог.
Тодор Стоянов Минчев, Разград, ул. Трапезица 2, вх. А, ап. 9, тел. 084/624321/322; 0898/649
315 – съдебна медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Владимир Иванов Заимов, Разград, ж.к. Освобождение, бл. 68, ап. 30, тел. 084/660 607; 084/618
218; 0888/818 252 – психиатър.
Диана Петрова Киселова, Разград, бул. България 9, вх. Б, ет. 4, ап. 7, тел. 0888/348 552 – психиатър.
Ма д лена Д и м и т рова Борисова, Ра зг ра д,
ул. Васил Левски 5, вх. Б, ап. 28, тел. 0889/912
216 – психиатър.
Петър Дончев Вълканов, Разград, ул. 28 януари
30, тел. 0887/828566 – психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Даринка Кирилова Стефанова, Разград, ул. Жеравна 81а, тел. 0899/336 234; 0892/216 385 – психолог.
Полина Петрова Вълчева, Разград, ул. Гаврил
Кръстевич 56б, тел. 0894/478 337 – психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Стойкова-Първанова, Разград,
ул. Бели Лом 51, вх. Б, ап. 34, кв. Освобождение 11, тел. 084/580 707; 0886/220 100; 0895/775
598 – счетоводство и контрол.
Бонка Златева Цонева, гр. Исперих, ул. Стефан Караджа 18а, ет. 1, ап. 1, тел. 08431/38 21;
0886/680 052 – счетоводна отчетност.
Боян Василев Минев, Разград, ул. Бели Лом
29, вх. А, ап. 9, тел. 0888/866 674 – счетоводна
отчетност.
Вяра Христова Димова, гр. Исперих, ж.к.
Васил Априлов, бл. 1, вх. Г, ап. 5, тел. 084/314
372 – счетоводна отчетност.
Геновева Генова Драганова, гр. Исперих, ж.к.
Васил Априлов, бл. 2, вх. Г, ап. 11, тел. 08431/41
15; 0895/361 277 – счетоводство и контрол, икономика на туризма.
Иван Петков Абаджиев, Разград, ул. Бели Лом
57, вх. А, ап. 8, тел. 0885/582 687 – икономистсчетоводител, оценител на машини, съоръжения
и недвижими имоти.
Иванка Тодорова Петкова, Разград, ж.к. Орел,
бл. 24, вх. Д, ап. 21, тел. 0898/626 449 – счетоводна
отчетност.
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Иринка Иванова Методиева, Разград, ул. Вит
13, тел. 084/654 517; 0889/732 446 – счетоводна
отчетност.
Искрена Петрова Кирилова, Разград, ж.к.
Орел, бл. 1, вх. 8, ап. 8, тел. 0886/431 041 – счетоводство и контрол.
Красимир Атанасов Атанасов, Разград, ул.
Васил Левски 3, вх. А, ап. 6, тел. 0888/832 177;
084/662 501 – счетоводна отчетност, данъчно
производство.
Милен Александров Стефанов, Разград, ул.
Паркова 16, ап. 5, тел. 0885/569 930 – счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти.
Петя Александрова Занкова, Разград, ул. Стефан Караджа 7, ап. 7, тел. 084/661 661; 0897/970
130 – счетоводство и контрол.
Светлана Цветанова Павлова, Разград, ж.к.
Лудогорие, бл. 3, ап. 52, Разград, ул. Цар Асен
2, ет. 3, офис 7,тел. 084/660 682; 0888/640 845;
0898/833 320 – дипломиран експерт-счетоводител,
физика на твърдото тяло, химия и технология на
полимерите и полимерните материали.
Снежана Иванова Карабелова, Разград, ж.к.
Орел, бл. 6, вх. Д, ап. 3, тел. 0889/202 294 – счетоводство и контрол.
Юлия Петрова Пенева, Разград, бул. Бели
Лом 56, вх. А, ап. 19, тел. 084/657 322; 0898/555
923 – счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Янко Георгиев Киров, Разград, ул. Дондуков 3,
вх. Б, ап. 4, тел. 084/660 690; 0888/838 360 – счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи
и подобрения върху тях, на цели предприятия и
обособени части, недвижими имоти, машини и
съоръжения, активи, инвестиционни проекти.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Велико Михайлов Цонев, Разград, ул. Перистър 1, вх. Б, ап. 13, ет. 1, тел. 084/650 669 – управление и икономика на аграрно-промишлени
предприятия.
Венцислав Георгиев Николов, Разград, ул.
Петър Берон 16, тел. 0898/556 835 – финанси.
Ганка Петрова Георгиева, Разград, ул. Перистър
43Б, тел. 084/633 043; 0896/553 205 – счетоводна
отчетност.
Данчо Минов Йорданов, Разград, ж.к. Лудогорие, бл. 4, ет. 6, ап. 26, тел. 084/622 424; 0888/850
658 – икономика на индустрията, финанси, оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи;
Кремена Цонева Неделчева, Разград, ж.к. Орел,
бл. 22, вх. Б, ап. 14, тел. 084/651 014; 0888/435
155 – финанси.
Николинка Тенева Цекова, Разград, бул. Априлско въстание 62, вх. А, ап. 5, тел. 0895/599
075 – счетоводна отчетност.
Павлинка Станчева Йорданова, Разград, бул.
Априлско въстание 15, вх. А, ап. 8, тел. 084/661
487; 0899/812 854 – организация и управление на
строителството, оценител на недвижими имоти,
финансови институции, земеделски земи и подобренията върху тях.
Петър Димитров Петров, Добрич, ул. Хр. Ботев
10, вх. А, ап. 1, тел. 0893/483 002 – икономика на
търговията.
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5. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анелия Димова Каменова, гр. Кубрат, ул.
Вит 54, тел. 0848/74 586; 0878/451 798 – публична
администрация и машинен инженер.
Васко Георгиев Станев, гр. Исперих, ул. Стефан
Караджа 18, ет. 1, ап. 2, тел. 08431/38 22; 0888/776
064 – машинен инженер, лиценз за оценка на
машини, съоръжения и недвижими имоти.
Горка Иванова Косева, гр. Исперих, ул. Васил
Левски 97, бл. Плиска, вх. Б, ап. 22, тел. 08431/46
49; 084/314 649; 0888/882 825 – механична технология на дървесината, счетоводна и правна
дейност на фирмата.
Димит ър Павлов Димитров, Разград, ул.
Трапезица 11, вх. А, ет. 5, ап. 9, Разград, ул. Цар
Асен 2, ет. 3, офис 6, тел. 084/660 682; 0888/317
840; 0894/641 285 – икономист по промишленост
та, ел. снабдяване на промишлено предприятие.
Ивайло Стефанов Тодоров, Разград, ул. Абритус
13, вх. Д, ап. 9, тел. 0893/549 099 – индустриален
мениджмънт.
Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Басанович,
бл. 13, ап. 201/2, тел. 052/383 466; 052/302 788;
0898/348 374, факс 052/302 794 – технология на
металите и металообработващата техника.
Лъчезар Антонов Антонов, Разград, бул. Бели
Лом 60, вх. В, ап. 65, тел. 0886/163 494 – машинен
инженер.
Слави Иванов Илиев, Разград, бул. Бели
Лом 62, вх. В, ап. 64, тел. 084/660 249; 0888/289
499 – оценител на машини и съоръжения, на цели
държавни и общински предприятия, консултант
по внедряване на международен стандарт за
управление на качеството ISO – 9001, сертификатор на системи за управление на качеството
по стандарт ISO – 9001.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Банко Георгиев Димитров, гр. Исперих, ул.
Хан Аспарух, бл. 7, вх. Б, ап. 40, тел. 08431/24 23;
08431/35 15; 0887/600 596 – автомобили, трактори
и кари.
Венцеслав Стефанов Димитров, Разград, ул.
Св. Климент 36, ап. 33, тел. 084/625 180; 0888/494
135; 084/661 235 – двигатели с вътрешно горене,
автоексперт-оценител, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Ганчо Иванов Малчев, Разград, ул. Искър
16, вх. Б, ап. 4, тел. 0889/771 755 – двигатели с
вътрешно горене.
Иван Симеонов Витанов, гр. Кубрат, ул. Цар
Освободител 8, вх. В, ап. 13, тел. 0848/73 123;
0896/992 210 – двигатели с вътрешно горене.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Петранка Колева Неделчева, Разград, ж.к.
Орел, бл. 7, вх. Д, ап. 12, тел. 0896/399 411 – специалист по биотехнологии, екология и техника
за опазване на околната среда.
Севджан Бехчет Карджалъ, гр. Исперих, ул.
Валентина Терешкова 15, тел. 0888/203 902 – транспортна техника, експлоатация на жп транспорт,
преподавател – инструктор на водачи на МПС.
Хрис т о Д и м и т ров Васи лев, Разг ра д, ул.
Димитър Хранов 6, тел. 084/656 237; 0885/554
750 – органична химия, технология на лекарстве-
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ните, природните органични вещества, растежни
стимулатори и регулатори, експерт на ADR-превоз
на опасни товари.
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Виолетка Станкова Кулева, гр. Кубрат, ул. Н.
Й. Вапцаров 2, бл. Ком, вх. Б, ап. 24, тел. 0848/73
983; 0885/200092 – икономист, архитектура и
строителство.
Даниела Маринова Табакова, Разград, ж.к.
Орел, бл. 24, вх. 3, ап. 10, тел. 0889/711 798 – гео
дезия, фотограметрия и картография.
Елга Милева Бонева, Разград, ж.к. Освобождение, бл. 8, ап. 30, тел. 084/628 462; 0898/715
176 – архитект.
Емил Тотев Проданов, Разград, бул. Бели Лом
34, ап. 14, тел. 084/622 566; 0877/178 084 – архитект.
Емилия Цонева Георгиева-Михайлова, Разград,
ж.к. Васил Левски, бл. 1, вх. Г, ап. 54, тел. 084/623
549 – промишлено и гражданско строителство.
Йордан Димитров Пенев, Разград, ул. Г. С.
Раковски 14, вх. Б, ап. 13, тел. 084/611 168; 0899/185
994 – архитект.
Йорданка Тодорова Панчева, Разград, бул.
Бъ л г ари я 27, б л. Па л ма , вх. Б, а п. 3, т е л.
084/656 568; 0886/432 953 – ин женер В и К,
счетоводство на предприятието, оценител на
недвижими имоти, оценител на цели държавни
и общински предприятия, пълна проектантска
п равоспособност по част водоснабд яване и
канализация и конструктивна част на В и К
системи.
Камен Димитров Илиев, Разград, ул. Станка
Николица 6, вх. Г, ап. 3, тел. 0884/822 709; 084/662
698 – промишлено и гражданско строителство,
икономика на строителството.
Красимир Костов Кръстев, Разград, бул. Княз
Борис 39, ап. 3, тел. 0887/897 227 – земеустройство.
Ленко Христов Филипов, Разград, бул. България 11, вх. Б, ап. 1, тел. 0887/663 071; 0896/541
228 – пътно строителство и мостове.
Христомир Великов Панайотов, Разград, ж.к.
Орел, бл. 20, вх. В, ап. 5, тел. 084/618 141; 0887/302
970 – геодезия, фотограметрия и картография.
5.5. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Ангел Станчев Стилиянов, Разград, ул. Св. Климент 106, вх. Д, ап. 13, тел. 084/653 580; 0886/060
632 – противопожарна техника и безопасност.
6. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
6.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Станка Русева Антова, Разград, ул. Плиска 25,
тел. 084/657 360 – ветеринарна медицина.
Стефка Тодорова Тодорова, Разград, ул. Васил Левски 34, ап. 7, тел. 084/654 885; 0899/894
526 – ветеринарна медицина.
6.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Койчо Великов Друмев, Разград, ул. Н. Й. Вап
царов 14, вх. Б, ап. 33, тел. 0897/341 211; 084/625
972 – агроном, лозаро-градинар.
7. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Галена Недкова Радославова, Разград, ул. Вит
21, ап. 13, тел. 0878/901 432; 084/662 458 – съдебни
културно-художествени експертизи на движими
паметници на културата.
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За съдебен район на Силистренския окръжен и
административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Йордан Петков Йорданов, 7500 Силистра, ул.
Кубадин 12, ап. 21 – машинен инженер и графолог,
тел. 0898/657 666, 086/821 922.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Теодор Иванов Иванов, 7500 Силистра, ул.
Тулча 20, вх. А, ет. 3 – патолог, тел. 0887/702 441.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Константин Попов, 7500 Силистра, ул.
П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра – акушергинеколог, тел. 086/818 428.
Д-р Веселин Велинов Пенев, 7500 Силистра,
ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра – акушер-гинеколог, тел. 0888/366 988.
Д-р Любомир Минков Минков, Дулово, ул.
Васил Левски 24, вх. Б, ет. 4, ап. 25 – акушерство
и гинекология, тел. 0886/300867; 0888/299 185.
Д-р Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887/575 365 – биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София 1000, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888/829 010 – био
химик, микробиолог, вирусолог.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887/575 365 – биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София 1000, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888/829 010 – био
химик, микробиолог, вирусолог.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Николай Гинчев Тюфекчиев, София 1000, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888/829 010 – био
химик, микробиолог, вирусолог.
Д-р Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887/575 365 – биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Д-р Вилияна Цончева, 7500 Силистра, ул. П.
Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра – невролог, тел.
086/818 460; 0887/794 457.
Д-р Росица Колева Дучева, 7500 Силистра,
ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра – очен
лекар, тел. 086/833 525; 0888/741 162.
Д-р Петър Светозаров Дончев, 7500 Силистра,
ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра, тел.
086/818 477.
Д-р Надка Страшимирова Тодорова, 7500
Силистра, ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра – невролог, тел. 086/818 463.
Д-р Тодор Христов Дюлгеров, 7500 Силистра,
ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра – ортопед,
тел. 086/818 480.
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Д-р Сашко Йорданов Симеонов, 7500 Силистра,
ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра – хирург,
тел. 0898/783 778.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Пламен Николов Краев, 7500 Силистра,
ул. Аспарух 21 – психиатър, тел. 0888/618 601.
Д-р Любка Донева Мандева, гр. Бяла, ул. Отец
Паисий 55 – психиатър.
Д-р Милена Симеонова Русчева,7500 Силистра,
ул. Добротица 1 – съдебен психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт, тел. 0887/408 960.
Албена Пенчева Вълкова, 7500 Силистра, ул.
Серес 17, ет. 2, ап. 6 – психолог, тел. 0887/041
266; 0899/192 515.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Цветелина Василева Василева, 7500 Силистра,
ул. Петко Каравелов 2, вх. А, ап. 4, ет. 2 – клиничен и консултативен психолог, тел. 0894/358 929.
Албена Пенчева Вълкова, 7500 Силистра, ул.
Серес 17, ет. 2, ап. 6 – психолог, тел. 0887/041
266; 0899/192 515.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Албена Пенчева Вълкова, 7500 Силистра, ул.
Серес 17, ет. 2, ап. 6 – психолог, тел. 0887/041
266; 0899/192 515.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4. 1. Съдебно-счетоводна експертиза
Весела Димитрова Думанова, 7500 Силистра,
ул. Васил Левски 8, ет. 3, ап. 10 – икономист,
строителен инженер, тел. 0889/225 292.
Диана Георгиева Владимирова,7500 Силистра,
ул. В. Левски 8 – счетоводство и контрол, тел.
0888/223 833.
Стоянка Иванова Иванова,7500 Силистра, ул.
Богдан войвода 6, вх. Б, ап. 26 – счетоводство и
контрол, тел. 0888/961 199; 0885/682 454.
Ивайло Станев Тодоров,7500 Силистра, ул.
Симеон Велики 49 – аграрен икономист, тел.
086/821 324; 086/831 253; 0895/665 388.
Петър Валентинов Станчев, 7500 Силистра, ул.
Ген. Колев 16, ет. 16, ет. 7, ап. 20 – счетоводител,
тел. 086/816 322; 0887/270 922.
Виолета Йорданова Малчева, 7600 Тутракан,
ул. Беласица 2 – икономист, тел. 0887/828 008.
Жулиета Николайчова Димитрова, 7500 Силистра, ул. Хр. Ботев 12, вх. А, ет. 1, ап. 3 – икономист, оценител на земеделски земи, тел. 086/832
114; 0898/446 089.
Павлин Русев Панев, 7650 Дулово, ул. Витоша
16 – счетоводство и контрол, тел. 0878/113 836.
Надка Йорданова Маринова, 7500 Силистра,
ул. Добрич 170, ет. 7, ап. 39 – аграрен икономист,
тел. 0887/695 101.
Валерий Стоянов Стоянов, 7500 Силистра, ул.
Н. Вапцаров 3а, ап. 19 – икономист, оценител на
земеделски земи и недвижими имоти, тел. 086/816
255; 086/837 788; 0884/011 803.
Полина Димитрова Кавръкова, Варна, ул.
Пирот 8а, ет. 2 – икономист, тел. 052/603 349.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7

Кремена Петрова Димитрова, 7600 Тутракан,
ул. Родина 12, вх. А, ет. 3, ап. 7 – икономист по
търговска дейност, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка
на недвижими имоти и земеделски земи, тел.
0888/464 353.
Емил Георгиев Маргаритов, 7500 Силистра, ул.
Дръстър 27, ап. 1 – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност, тел. 0889/000
389; 086/820 465.
Керанка Василева Георгиева, 7500 Силистра,
ул. Серес 11, ет. 3, ап. 22 – икономист, счетоводство и контрол, тел. 086/834 953; 0896/809 014;
0896/809 028.
Михаил Станев Жеков, 7500 Силистра, ул.
Ал. Стамболийски 7, вх. А, ет. 3, ап. 6 – икономист, тел. 0889/753 451; 086/823 843.
Стефан Дончев Стефанов, 7500 Силистра,
ул. Рила 8, ет. 5, ап. 18 – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, тел. 086/820 086;
0899/073 047.
Свилен Георгиев Пейчев, Силистра, ул. Добруджа 10, ет. 7, ап. 25 – икономист-финансист,
тел. 0888/856 350.
Стоян Русев Стоянов, Силистра, ул. Москва
83 – икономист, тел. 086/835 525; 0887/731 528.
Петко Георгиев Петков, Силистра, ул. Симеон
Велики 13, вх. А, ет. 4, ап. 14 – икономист-счетоводител, тел. 086/837 371.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Пиер Аркадиев Петров, 7500 Силистра, ул.
Кълъраш 21, ет. 6, ап. 18 – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, тел.
086/821 486; 0897/982 288.
Минка Трендафилова Атанасова, Силистра,
ул. П. К. Яворов 1, ет. 5, ап. 17 – стопанско управление, инженер по радиоелектроника, тел.
086/837 879; 0896/731 153.
Ивайло Станев Тодоров, 7500 Силистра, ул.
Симеон Велики 49 – аграрен икономист, тел.
086/821 324; 086/831 253; 0895/665 388.
Марин Ников Маринов, 7500 Силистра, ул.
София 67 – аграрна икономика, оценител на
земеделски земи, тел. 086/822 224; 0888/363 123.
Янка Иванова А линска, 7650 Дулово, ул.
Силистренско шосе 11 – строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт, тел. 086/423 086;
0887/805 439.
Свилен Георгиев Пейчев, Силистра, ул. Добруджа 10, ет. 7, ап. 25 – икономист-финансист,
тел. 0888/856 350.
Кремена Петрова Димитрова, 7600 Тутракан,
ул. Родина 12, вх. А, ет. 3, ап. 7 – икономист по
търговска дейност, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка
на недвижими имоти и земеделски земи, тел.
0888/464 353.
Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Хр.
Ботев, бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 1 – икономистсчетоводител, съдебен експерт по финансови и
икономически експертизи, експерт-оценител на
ДМА и оборотни средства, тел. 0893/483 002.
Свилен Георгиев Пейчев, Силистра, ул. Добруджа 10, ет. 7, ап. 25 – икономист-финансист,
тел. 0888/856 350.
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5. К лас „Съдебни ин женерно-тех ническ и
експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Невянка Георгиева Тодорова, 7500 Силистра,
ул. Черно море 5, ап. 2 – машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, тел. 0885/257 883.
Надежда Тодорова Иванова, 7500 Силистра, ул.
Симеон Велики, бл. 4, вх. А – инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти,
тел. 086/836 723; 0885/953 185.
Марин Кирчев Каравасилев, 7500 Силистра,
ул. Хр. Смирненски 22 – машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения, тел. 0886/618
594; 086/824 299.
Минка Трендафилова Атанасова, Силистра,
ул. П. К. Яворов 1, ет. 5, ап. 17 – стопанско управление, инженер по радиоелектроника, тел.
086/837 879; 0896/731 153.
Свилен Георгиев Пейчев, Силистра, ул. Добруджа 10, ет. 7, ап. 25 – инженер-технолог, тел.
0888/856 350.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Руси Гецов Русев, 7000 Русе, ул. Неофит Рилски
50 – доцент в катедра „Автомобили, трактори
и кари“ при РУ „А. Кънчев“, тел. 082/888 524;
0889/656 072.
Росен Петров Иванов, 7000 Русе – доцент в
катедра „Автомобили, трактори и кари“ при РУ
„А. Кънчев“, тел. 082/888 735.
Живко Русинов Гелков, 7000 Русе, ул. Г. Делчев 26 – гл. асистент в катедра „Транспорт“ при
РУ „А. Кънчев“, тел. 082/888 609; 0888/602 568.
Митко Димитров Маринов, 7000 Русе, ул.
Плиска, бл. Перла – гл. асистент в катедра
„Транспорт“ при РУ „А. Кънчев“, тел. 082/888 608.
Евгени Иванов Димитров, 7000 Русе, ул. Плиска, бл. Перла – гл. асистент в катедра „Физика“
при РУ „А. Кънчев“, тел. 082/888 217.
Добрин Малчев Жеков, 7500 Силистра, ул.
Капитан Кръстев 30, ет. 6, ап. 21 – машинен
инженер, специалност „Автомобилен транспорт,
трактори и кари“, тел. 0888/991 423, 086/821 845.
Илияна Кънева Жекова, 7500 Силистра, ул.
Капитан Кръстев 30, ет. 6, ап. 21 – машинен
инженер, тел. 0888/991 500.
Надежда Тодорова Иванова, 7500 Силистра, ул.
Симеон Велики, бл. 4, вх. А – инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти,
тел. 086/836 723; 0885/953 185.
Марин Кирчев Каравасилев, 7500 Силистра,
ул. Хр. Смирненски 22 – машинен инженер, автотехнически експертизи – проблеми, методика,
пазарна стойност, тел. 0886/618 594; 086/824 299.
Владимир Георгиев Атанасов, 7500 Силистра,
ул. Яворов 1, ет. 5, ап. 17 – електроинженер, дом.
тел. 086/837 879; 0887/636 184.
Петър Николаев Петров, 7500 Силистра, ул.
Филип Тотю 50, ет. 4, ап. 11 – инженер по транспорта, дом. тел. 086/823 172; 0877/020 039.
Венелин Димитров Велев, 7500 Силистра, ул.
Македония 139, ет. 7, ап. 26 – машинен инженер,
тел. 0899/940 310; 086/821 811.
Красимир Павлов Апостолов, 7500 Силистра,
ул. Гено Чолаков 4 – машинен инженер, тел.
0878/419 135; 0899/919 249.
Евгени Върбанов Аврамов, 7500 Силистра, ул.
Кълъраш 32, ет. 2, ап. 5 – технология и управление на транспорта, тел. 086/851 434, 0887/516 595;
0889/297 336.
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Минка Трендафилова Атанасова, Силистра,
ул. П. К. Яворов 1, ет. 5, ап. 17 – стопанско управление, инженер по радиоелектроника, тел.
086/837 879; 0896/731 153.
Йордан Петков Йорданов, 7500 Силистра, ул.
Кубадин 12, ап. 21 – машинен инженер и графолог,
тел. 0898/657 666; 086/821 922.
Явор Тодоров Георгиев, 7500 Силистра, ул.
Ангел Кънчев 1, ет. 3, ап. 3 – машинен инженер – транспортна техника и технологии, тел.
0887/590 477; 0898/490 991.
Свилен Георгиев Пейчев, Силистра, ул. Добруджа 10, ет. 7, ап. 25 – инженер-технолог, оценка
на машини и съоръжения, тел. 0888/856 350.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Велико Стефанов Йорданов, 7500 Силистра,
ул. Кубадин 2, ет. 2, ап. 8 – ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи и
насажденията върху тях, оценител на машини
и съоръжения, тел. 086/822 303; 0888/917 843;
0896/852 177.
Дамяна Вълканова Вълканова, 7500, Силистра, ул. Хр. Ботев 14, вх. Б, ет. 5, ап. 25 – инженер – земеустройство, оценител на земеделски
земи, оценка на недвижими имоти, тел. 086/821
640; 0884/000 286.
Свилен Георгиев Пейчев, Силистра, ул. Добруджа 10, ет. 7, ап. 25 – инженер-технолог, тел.
0888/856 350.
Петър Тодоров Коларов, Силистра, ул. Ген.
Скобелев 25 – машинен инженер – трактори,
автомобили и ССМ,организация и безопасност
на движението по пътищата, оценка на машини
и съоръжения, тел. 0898/929 254; 0888/552 471.
Димо Димитров Парев, Силистра, ул. Дръстър 23, ап. 13 – машинен инженер, механизация
на селското стопанство, оценки на машини и
съоръжения, тел. 086/938 985.
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Христина Николова Георгиева, 7500 Силистра,
ул. Одеса 1, ет. 7, ап. 19 – строителен инженер – В
и К, тел. 086/820 487; 0888/745 120.
Мариана Георгиева Николова, 7500 Силистра,
ул. Македония 88 – строителен инженер, тел.
0888/446 255.
Маргарита Асенова Жекова, 7500 Силистра,
ул. Ал. Стамболийски 7, вх. А, ет. 3, ап. 6 – икономика на строителството, тел. 086/823 636;
0888/340 250.
Йорданка Христова Иванова, 7500 Силистра,
ул. Ради Тодоров 8, вх. Б, ет. 3, ап. 7 – архитектура
и строителство, дом. тел. 086/833 336; 0898/756 444.
Янка Иванова А линска, 7650 Дулово, ул.
Силистренско шосе 11 – строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт, тел. 086/423 086;
0887/805 439.
Мариана Илева Станчева, 7500 Силистра, ул.
Толстой 3 – инженер-геодезист, земеразделяне,
тел. 086/816 255; 0888/783 535.
Весела Димитрова Думанова, 7500 Силистра,
ул. Васил Левски 8, ет. 3, ап. 10 – икономист,
строителен инженер, тел. 0889/225 292.
Велико Стефанов Йорданов,7500 Силистра,
ул. Кубадин 2, ет. 2, ап. 8 – ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи и
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насажденията върху тях, оценител на машини
и съоръжения, тел. 086/822 303; 0888 917 843;
0896/852 177.
Дамяна Вълканова Вълканова, 7500 Силистра, ул. Хр. Ботев 14, вх. Б, ет. 5, ап. 25 – инженер – земеустройство, оценител на земеделски
земи, оценка на недвижими имоти, тел. 086/821
640; 0884 000 286.
Атанаска Стодева Айдемирска, 7500 Силистра, ул. Хр. Ботев 6, вх. А, ет. 3, ап. 6, адрес за
контакти: Силистра, ул. Симеон Велики 70, ет. 3,
офис 23 – архитект, тел. 086/821 599; 0898 443 073.
Мария Друмева Николова, 7500 Силистра, ул.
Добруджа 26, вх. А, ет. 2 – архитект, тел. 086/824
208; 086/824 288; 0888 782 541.
Петър Тодоров Василев, София, ж.к. Младост 2,
бл. 220, вх. Б, ет. 6, ап. 34 – строителен инженер,
02/8849 358; 0887/386 965.
Свилен Георгиев Пейчев, Силистра, ул. Добруджа 10, ет. 7, ап. 25 – инженер-технолог, оценка
на недвижими имоти, тел. 0888/856 350.
Стоян Златев Златев, Силистра, ул. Симеон
Велики 16 – геодезист, тел. 086/833 363; 0895/980
890.
Станоя Николова Ганева, Силистра ул. Москва 85, вх. А – технически инженер, оценител на
недвижими имоти, тел. 086/818 840; 0887/151 517.
Йорданка Христова Иванова, Силистра, ул.
Ради Тодоров 8, вх. Б, ет. 3, ап. 7 – архитектура
и строителство, тел. 086/833 336; 0898/756 444.
5.5. Съдебна пожаротехническа експертиза
6. Клас „Съдебни биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа
6.2. Съдебно-зоологическа
6.3. Съдебно-микробиологична
6.4. Съдебно-ентомологична
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Христо Милков Христов, 7500 Силистра,
ул. Н. Й. Вапцаров 16, вх. Б, ет. 2, ап. 5 – ветеринарен лекар, тел. 0888/266 601.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Мариана Илева Станчева, 7500 Силистра, ул.
Толстой 3 – инженер-геодезист, земеразделяне,
тел. 086/816 255; 0888/783 535.
Марин Ников Маринов, 7500 Силистра, ул.
София 67 – аграрна икономика, оценител на
земеделски земи, тел. 086/822 224; 0888/363 123.
Валерий Стоянов Стоянов, 7500 Силистра, ул.
Н. Вапцаров 3а, ап. 19 – икономист, оценител на
земеделски земи и недвижими имоти, тел. 086/816
255; 086/837 788; 0884/011 803.
Николай Илиев Илиев, 7665 с. Секулово, област
Силистра, ул. Централна 61 – фермерство, оценител на стопанско имущество, тел. 0889/908 730.
Жулиета Николайчова Димитрова, 7500 Силистра, ул. Хр. Ботев 12, вх. А, ет. 1, ап. 3 – ико-
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номист, оценител на земеделски земи, тел. 086/832
114; 0898/446 089.
Янка Иванова А линска, 7650 Дулово, ул.
Силистренско шосе 11 – строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт, тел. 086/423 086;
0887/805 439.
Надежда Тодорова Иванова, 7500 Силистра, ул.
Симеон Велики, бл. 4, вх. А – инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти,
тел. 086/836 723; 0885/953 185.
Маргарита Асенова Жекова, 7500 Силистра,
ул. Ал. Стамболийски 7, вх. А, ет. 3, ап. 6 – икономика на строителството, тел. 086/823 636;
0888/340 250.
Михаил Станев Жеков, 7500 Силистра, ул.
Ал. Стамболийски 7, вх. А, ет. 3, ап. 6 – оценител
на земеделски земи, тел. 0889/753 451; 086/823 843.
Кремена Петрова Димитрова, 7600 Тутракан, ул.
Родина 12, вх. А, ет. 3, ап. 7 – икономист по търговска дейност, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, тел. 0888/464 353.
Велико Стефанов Йорданов, 7500 Силистра,
ул. Кубадин 2, ет. 2, ап. 8 – ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи и
насажденията върху тях, оценител на машини
и съоръжения, тел. 086/822 303; 0888/917 843;
0896/852 177.
Боян Сладвов Шарбанов, Силистра, ул. Ангел Кънчев 4, ап. 4 – агроном, тел. 086/875 234;
0887/463 080.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Ирена Тодорова Мърова, 7500 Силистра, бул.
Македония 173, ап. 20 – педагог, тел. 086/810 218;
0887/795 553.
Христина Николова Георгиева, 7500 Силистра,
ул. Одеса 1, ет. 7, ап. 19 – строителен инженер – В
и К, тел. 086/820 487, 0888/745 120.
Огнян Костов Савянов, 7650 Дулово, ул. В.
Левски 32, ет. 2, ап. 5 – инженер по горско стопанство, тел. 0897/933 226.
Евгени Върбанов Аврамов, 7500 Силистра, ул.
Кълъраш 32, ет. 2, ап. 5 – технология и управление на транспорта, тел. 086/851 434; 0887/516 595;
0889/297 336.
Михаил Станев Жеков, 7500 Силистра, ул.
Ал. Стамболийски 7, вх. А, ет. 3, ап. 6 – оценител на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, тел. 0889/753 451; 086/823 843.
Айгюл Мехмедова Ахмед, 7650 Дулово, ул.
Варшава 36 – преводач от турски език.
Арзу Касим Муса, 7650 Дулово, ул. Йордан
Йовков 24 – преводач от турски език, тел. 0896/651
792; 0893/340 648; 086/23622.
Стефан Дончев Стефанов, 7500 Силистра,
ул. Рила 8, ет. 5, ап. 18 – валутен и митнически
контрол, финансов анализатор, тел. 086/820 086;
0899/073 047.
Д-р Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887/575 365 – биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Иван Вълев Карастоянов, Силистра, ул. Дръстър 33, ет. 7, ап. 25 – машинен инженер, охрана
на труда.
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За съдебен район на Шуменски окръжен и административен съд
I. Съдебно-икономически експертизи
Симеон Стефанов Бънков, Шумен, ул. Момчил
войвода 2, тел. 0888/266 512; 0898 715 841 – висше
образование – магистър, специалност „Кооперативно дело“, на свободна практика, общ трудов
стаж – 19 г., стаж като вещо лице – 11 г., оценител
на цели предприятия, недвижими имоти, машини,
съоръжения и автомобили.
Д иа на К и ри лова Ра н г елова, Шу мен, ул.
Владайско въстание 18, вх. 5,ап. 13, тел. 054/8835-42; 0886/987 263; 0897869895 – висше образование – магистър, специалност „Икономика“,
счетоводител в ОКС, трудов стаж – 29 г., стаж
като вещо лице – 12 г., оценител на движимо
имущество – машини и съоръжения.
Пенка Жечкова Йорданова, Шумен, ул. Дедеагач 12, вх. 3, ет. 3, ап. 38, тел. 054/861 288,
0888/009679 – висше образование – магистър,
специалност „Икономика на търговията и вътрешен финансов контрол“, трудов стаж – 12 г., стаж
като вещо лице – 7 г., икономист-счетоводител.
Христо Костадинов Христов, Шумен, ул. Жечко
Спиридонов, бл. 3, вх. 4, ет. 1, ап. 70, тел. 054/87
94 81; 0888/725 254 – висше образование – магистър, специалност „Счетоводна отчетност“, общ
трудов стаж – 38 г., стаж като вещо лице – 17 г.,
счетоводни услуги на свободна практика, икономически експертизи.
Сузана Савева Недева, Шумен, ул. Априлско
въстание 50, тел. 054/800-535; 0888/543 117 – висше
образование – магистър, специалност „Икономика и управление на промишлеността“, управител
на „Елана трейдинг“ – АД, клон Шумен, общ
трудов стаж – 17 г., стаж като вещо лице – 5 г.,
оценител на недвижими имоти, оборотни и
дълготрайни активи, оценка на цели държавни
и общински предприятия, разрешение за достъп
до КИ 43013.
Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, Шумен, ул. Рафаил Попов 18, тел. 054/802
815; 0888/534 386 – висше образование – магистър, специалност „Организация на производството и управление в промишлеността“, трудов
стаж – 23 г., стаж като вещо лице – 8 г., експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, на свободна практика.
Румяна Върбева Александрова, Шумен, ул. Цар
Освободител 7, ап. 31, тел. 054/86 00 82; 0889/721
922 – висше образование – магистър, специалност
„Икономист по строителството“, общ трудов
стаж – 32 г., стаж като вещо лице – 12 г., експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи; разрешение за достъп до КИ 37015.
Дафинка Найденова Илиева, Шу мен, ул.
Климент Охридски 35, вх. 3, ап. 55, тел. 054/86
74 73; офис 054/ 86 34 75; 0888/447 974 – висше
образование – магистър, специалност „Икономика на промишлеността“, трудов стаж – 35 г., стаж
като вещо лице – 10 г., експерт-счетоводител, на
свободна практика.
Виолин Веселинов Енчев, Шумен, ул. Владайско въстание 18, вх. 3, ап. 47, тел. 0887/938
550 – висше образование – магистър, специалност
„Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 27 г.,
стаж като вещо лице – 7 г., икономист-счетоводител, на свободна практика.
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Делян Красимиров Димов, Шумен, бул. Мадара
31, ап. 8, тел. 054/831 138; 0889/710 961 – висше
образование – магистър, специалност „Счетоводство и контрол“, месторабота „Строителна
механизация“ – АД, Шумен, главен счетоводител,
трудов стаж – 16 г., стаж като вещо лице – 7 г.,
икономист-счетоводител.
Ангел Петров Ангелов, Шумен, ул. Иван . Рилски 5, вх. 1, ет. 7, ап. 18, тел. 054/831-585; 0888/854
948 – висше образование – магистър, специалност
„Счетоводна отчетност“, трудов стаж – 23 г., стаж
като вещо лице – 7 г., икономист-счетоводител.
Красимира Костадинова Иванова, Шумен,
ул. Ген. Драгомиров 15, бл. 19, вх. 2,ет. 8, ап. 48,
тел. 0898/530-524; дом. тел. 054/99 04 59 – вис
ше – бакалавър, специалност „Математика и
икономика“, общ трудов стаж – 20 г., стаж като
вещо лице – 6 г., оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения и автотехнически
експертизи, на свободна практика.
Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Хр.
Ботев, бл. 10,вх. А, ет. 1, ап. 1; тел. : 0893 483-002;
висше образование, специалност „Икономика и
управление на търговията“; съдебен експерт по
финансови и икономически експертизи, експертоценител на ДМА и оборотни средства; общ трудов
стаж 29 г., стаж като вещо лице – 5 г.
Галина Радкова Златева, Шумен, ул. Ришки
проход 34, ет. 7, ап. 33, тел. 054/866 336; 0888/245
384 – висше образование – магистър, специалност
„Финанси“, общ трудов стаж – 10 г., стаж като
вещо лице – 5 г., финансов директор на „Родопа – Шумен – 1882“ – ЕООД, Шумен, икономистсчетоводител.
Христина Кънчева Петрова, Шумен, ул. Добри
Войников 9 – 13, кантора 23, тел. 0889/840191 – висше образование – магистър, специалност „Финанси“, общ трудов стаж – 31 г., стаж като вещо
лице – 20 г., оценител на недвижими имоти, на
търговски предприятия и вземания.
Нели Йорданова Филева, Шумен, ул. Дедеагач
1, ап. 69, ет. 14, тел. 054/863 514; 0899/139 106 – вис
ше образование – магистър, специалност „Икономика и управление на промишлеността“, общ
трудов стаж – 19 г., стаж като вещо лице – 3 г.,
главен счетоводител в „Феникс Мел“ – ООД,
Шумен, съдебно- счетоводни експертизи, експерт
по оценка на активи и пасиви.
Радка Димитрова Манова, Шумен, ул. Петко
Българанов 1в, тел. 054/950 107; 0888/099 937 – вис
ше образование – магистър, специалност „Счетоводство и контрол“, общ трудов стаж – 17 г.,
стаж като вещо лице – 4 г., работи като личен
състав и ТРЗ в „Конто – Фискал“ – ООД, Шумен,
икономически експертизи.
Иванка Стоилова Стоянова, Шумен, ул. Софийско шосе 20, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 054/979
871; 0883/339 589 – магистър по специалността
„Счетоводство и контрол“, счетоводител в „Андромеда“ – ЕООД, трудов стаж – 17 г., стаж като
вещо лице – 2 г., разрешение за достъп до КИ 44116.
Надежда Йорданова Иванова, Шумен, ул. Дедеагач 19, вх. 1, ап. 20, тел. 054/800132; 0885/585
104 – общ трудов стаж – 28 г., стаж като вещо
лице – 2 г., икономист-счетоводител – магистър по специалността „Счетоводна отчетност“,
съдебно-икономически експертизи; лиценз за
оценител на цели предприятия; разрешение за
достъп до КИ 38915.
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II. Съдебни инженерно-технически експертизи
Пламен Енев Пеев, Шумен, ул. Драгоман
54, тел. 054/875 909; 0898/788 345 – висше образование – магистър, специалност „Двигатели
с вътрешно горене“, трудов стаж – 30 г., стаж
като вещо лице – 21 г., автоексперт, оценител на
машини и съоръжения.
Симеон Стефанов Куцаров, Шумен, ул. Охрид
13, ет. 4, ап. 8, тел. 054/800 728; 0888/331 824 – вис
ше о бра з ов а н ие – м а г ис т ър, с пец и а л но с т и
„Счетоводство и контрол“ и „Органична химия“,
ин женер-тех нолог, общ т рудов ста ж – 24 г.,
стаж като вещо лице – 11 г., оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения и цели
предприятия.
Инж. Николай Йосифов Стоянов, Шумен, бул.
Велики Преслав 37, вх. А, ап. 1, тел. 0885/998
805 – висше образование – магистър, инженер
по горско стопанство, оценител на земи и гори
от горския фонд, трудов стаж – 21 г., стаж като
вещо лице – 4 г.
Мурадик Мушех Мурадян, Шумен, ул. Козлодуй 3, ет. 2, тел. 0888/303 815 – висше образование – магистър, специалност „Технология на
машини и метали“, машинен инженер, оценител
на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, трудов стаж – 34г., стаж като вещо
лице – 9 г.
Румен Цветанов Пейчев, Шумен, ул. Симеон
Велики 71, вх. В, ап. 51, тел. 054/871 981 – висше
образование – магистър, специалност „Корабостроене“, трудов стаж – 37 г., стаж като вещо
лице – 5 г., оценител на машини и съоръжения,
автоексперт-оценител.
Петър Стоянов Даулов, Шумен, бул. Велики
Преслав 9, вх. Б, ап. 29, дом. тел. 054/860 111;
0888/889 998 – висше образование – магистър,
специа лност „Елек т ротех ника“, общ т рудов
стаж – 29 г., стаж като вещо лице – 5 г., електроинженер.
Петко Грудов Шаренков, Шумен, ул. Цар
Освободител 8, вх. А, ет. 4, ап. 10, тел. 054/86 87
83; 0886/105 028 – висше образование – магистър,
инженер па радиоелектронна техника, трудов
стаж – 30 г., стаж като вещо лице – 8 г.
Кънчо Генков Кънчев, Шумен, ул. Страхил
войвода 7, ет. 4, ап. 10, дом. тел. 054/821 502;
0888/801 199 – висше педагогическо образование,
оценител на машини и съоръжения, автоекспертоценител, оценител на машини и съоръжения;
трудов стаж – 32 г., стаж като вещо лице – 13 г.
Евгений Христов Ганчев, Шумен, ул. Софийско
шосе 16, ап. 50, тел. 054/980 236; сл. тел 054/980
455; 0895/673 945 – висше образование – магистър,
специалност „Автоматизация на производството“,
оценител на машини и съоръжения, автотехнически експертизи, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; на свободна
практика, общ трудов стаж – 33 г., стаж като
вещо лице – 13 г.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна,
ул. Студентска 1, тел. 052/383-466; 052/302 788;
0898/348 374; 0898/348351 – машинен инженерконструктор, общ трудов стаж – над 21 г., стаж
като вещо лице – 11 г., комплексни фрактодиагностични-пожаротехнически, автотехнически
експертизи, металографическ и-т расологични
експертизи.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 1

Инж. Милко Борисов Миланов, гр. Нови пазар, ул. Цар Освободител 16, вх. А, ет. 3, ап. 32,
тел. 0537/24945; 0899/313 048; 0886/720 113 – висше – магистър, машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценител на оборотни и
дълготрайни активи, трудов стаж – 40 г., стаж
като вещо лице – 20 г.
Галя Стойчева Симеонова, Шумен, бул. Симеон
Велики 69, вх. 3, ап. 48, дом. тел. 054/87-48-88;
0878/457180 – висше – магистър, специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи“,
експерт по телекомуникационни съоръжения и
системи, общ трудов стаж – 18 г., стаж като вещо
лице – 4 г., оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество; недвижими имоти;
земеделски земи и подобренията върху тях; автотехнически експертизи; обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради.
Стоян Крайчев Крайчев, Шумен, ул. Васил
А прилов 61, вх. А, ап. 32, тел. 054/879 204;
0888/537 510 – висше – магистър по специалности
„Счетоводство и контрол“ и „Радиоелектроника“, инженер по радиоелектроника, общ трудов
стаж – 46 г., стаж като вещо лице – 5 г.
Радко Георгиев Каменов, гр. Нови пазар, ул.
Цар Симеон 43, дом. тел. 0537/23-56; 0898/724 575,
средно медицинско, специалност „Медицински
фелдшер“, Специализирана школа за експерткриминалисти – Москва, експерт-криминалист,
графологични експертизи, трудов стаж – 34 г.,
стаж като вещо лице – 34 г., пенсионер.
Инж. Красен Георгиев Трифонов, гр. Нови
пазар, ул. Патриарх Евтимий 16, ет. 3, тел. 0537/2
27 28; 0878/871 656 – висше образование – магистър, специалност „Технология на металорежещи
и металообработващи машини“, общ трудов
стаж – 27 г., стаж като вещо лице – 10 г., машинен
инженер – оценител на машини и съоръжения.
Димитър Янков Димитров, Шумен, ул. Нанчо
Попович 14, ет. 2, ап. 6, тел. 054/ 800 293; 0899/109
567 – средно образование, специалност „Радиоелектронна техника“, общ трудов стаж – 21 г.,
стаж като вещо лице – 3 г., управител на „Трезор 2“ – ЕООД, Шумен, автоексперт-оценител,
оценител на машини и съоръжения, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Венелин Николаев Борисов, Шумен, ул.
Софийско шосе 12, вх. 4, ет. 5, ап. 84, тел. 0887/474
480 – висше образование – магистър по изчислителна техника, магистър по финанси, магистър по
застраховане и социално дело, месторабота ЗБК
„Балкан“ – АД, общ трудов стаж – 20 г., стаж
като вещо лице – 2 г.; автоексперт.
Инж. Стефан Станчев Стефанов, Шумен, ул.
Скобелев 124, ап. 18, тел. 054/830 711; 054/876
134; 0887/697 361 – висше образование – магистър, специалност „Изчислителна техника“, общ
трудов стаж – 30 г., стаж като вещо лице – 19 г.,
директор производство в „ПСИТ 35“ – ООД,
Шумен, инженер по радиоелектроника.
Марчо Георгиев Петев, Шумен, ул. Софийско
шосе 4, вх. 5, ет. 7, ап. 112, тел. 054/872 151; 0887/526
016; 0893/55 73 54; 0878/485 416 – висше образование – магистър, специалност „Радиоелектронна
техника“, общ трудов стаж – 46 г., стаж като вещо
лице – 3 г., пенсионер, автоексперт-оценител.
Венцислав Здравков Илиев, Шумен, ул. Селиолу 3, вх. 1, ет. 1, ап. 2, тел. 0889/714 416; 0897/23
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23 17 – висше образование – магистър, специалност „Икономика и управление на промишлеността“, общ трудов стаж – 18 г, стаж като вещо
лице – 3 г., експерт по финансово-икономически
проблеми, оценител на машини и съоръжения,
на недвижими имоти, на търговски предприятия
и вземания.
Ивелин Петров Иванов, Шумен, ул. Г. Кирков 3,
ап. 14, тел. 0885/678 278; дом. тел. 054/872 331 – висше образование, електроинженер, специалност
„Светотехника и източници на светлина“, общ
трудов стаж – 19 г., стаж като вещо лице – 1 г.,
месторабота – електроенергиен системен оператор, „ЕСО“ – ЕАД, клон Шумен, разрешение за
достъп до КИ 43317.
Стецко Дачев Арабаджиев, Шумен, ул. В.
Априлов 70, вх. 2, ет. 3, ап. 31, дом. тел. 054/878
304; 0887/755 601; 0898/433 276 – висше образование – инженер по експлоатация на АТТ с общ
трудов стаж 27 г., стаж като вещо лице – 0 г.,
оценител на машини и съоръжения; месторабота – охрана към „УССД“ при ОД на МВР Шумен.
ІІа. Съдебни строително-технически експертизи
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, Шумен, ул.
Ружа Тенева – Северина 19, дом. тел. 054/87-3814; 0898/657 061 – висше – магистър, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“ – конструкции – строителен инженер, оценител на
недвижими имоти, общ трудов стаж – 24 г., стаж
като вещо лице – 10 г., на свободна практика.
Сотир Иванов Сотиров, Шумен, ул. Васил
Априлов 3, вх. 1, ет. 6, ап. 16, тел. 0888/382 818,
054/878 070 – висше образование – магистър,
строителен инженер, специалност „Промишлено
и гражданско строителство“, стаж като вещо
лице – 17 г., оценител недвижими имоти и цели
предприятия, стаж общо – 32 г.
Инж. Станислав Георгиев Момов, Шумен, ул.
Филип Тотю 3, тел. 054/87 63 76; 0888/303679 – висше – ма г ис т ър, спец иа л нос т „Тра нспор т но
строителство“ , строителен инженер, общ трудов стаж – 25 г., стаж като вещо лице – 10 г.,
оценител на недви ж ими имоти; месторабота – „СГМ“ – ЕООД – управител.
Петър Павлов Пекарек, Шумен, ул. Ивайло 19,
дом. тел. 054/87 79 42; 0899/118 251 – висше – магистър, специалност „Геодезия, картография и фотограметрия“, трудов стаж – 27 г., стаж като вещо
лице – 17 г., геодезист, дейности по кадастъра.
Росен Иванов Христов, Шумен, ул. Велики
Преслав 60, ап. 3, тел. 054/ 857 733; 0877/479
031 – висше – магистър, специалност „Геодезия,
фотограметрия и картография“, инженер-геодезист, трудов стаж – 14 г., стаж като вещо лице –
8 г., дейности по кадастъра.
Веселин Колев Григоров, Шумен, ул. Стилиян
Чилингиров 15, вх. 1, ет. 2, ап. 3, тел. 054/832 995;
0886/328 189 – висше – магистър, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“, стаж
като вещо лице – 7 г., стаж общо – 30 г., строителен инженер, оценител на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Жулиян Димов Желев, Шумен, ул. Драгоман
17, вх. 2, ап. 15, тел. 0898/446 457 – висше образование – магистър, специалност „Промишлено
и гражданско строителство“, строителен инженер, общ трудов стаж – 22 г., стаж като вещо
лице – 15 г.
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Кремена Маринова Вичева-Желева, Шумен, ул.
Драгоман 17, вх. 2, ап. 15, тел. 0899/865 323; дом.
тел. 054/872 190 – висше образование, специалност
„Геодезия и картография“, трудов стаж – 25 г.,
стаж като вещо лице – 18 г., инженер-геодезист,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
дейности по кадастъра; месторабота – Агенция
по кадастъра – Шумен.
Инж. Станислав Николаев Чакъров, Шумен, бул. Велики Преслав 9, ет. 3, ап. 27, тел.
054/860 142; 0898/553 910, висше – магистър,
специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, строителен инженерконструктор, стаж като вещо – лице 21 г., общ
трудов стаж – 23 г.
Виолина Любомирова Гичева, Шумен, ул. Съединение 189, тел. 054/82-08-39; 0898/861 331 – висше образование, специалност „Геодезия“, общ
трудов стаж – 33 г., стаж като вещо лице – 13 г.,
инженер-геодезист, оценител на земеделски земи,
дейности по кадастъра; месторабота – Агенция
по кадастъра – Шумен.
Лил яна Димит рова Янкова-Гайдарж иева,
Шумен, бул. Мадара 29, вх. 1, ет. 6, ап. 18, тел.
054/832 245; 0886/707 321 – висше образование – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство – конструкции“, втора
специалност „Счетоводство и контрол“, общ трудов
стаж – 22 г., стаж като вещо лице – 6 г., управител на „Стройконтрол – ГТ“ – ООД, Шумен,
строителен инженер – промишлено и гражданско
строителство и оценител на недвижими имоти,
разрешение за достъп до КИ 45453.
А н на Ц ве та нова М и ла нова, Шу мен, ул.
Шейново 1, ап. 3, дом. тел. 054/820 032; 0899/897
911 – висше – магистър, специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“,
строителен инженер – промишлено и гражданско
строителство, оценител на недвижими имоти,
трудов стаж – 26 г., стаж като вещо лице – 11 г.
Валентина Михайлова Терзиева, Шумен, ул.
Лозенград 1, вх. 4, ап. 100, тел. 054/863 579; 0885/419
732 – висше образование – магистър, специалност
„Транспортно и пътно строителство“, общ трудов
стаж – 22 г., стаж като вещо лице – 3 г., главен
специалист – пътно строителство в АМ „Черно
море“ – АД, Шумен, експерт по пътно строителство и оценител на недвижими имоти.
Николай Веселинов Терзиев, Шу мен, ул.
Лозенград 1, вх. 4, ап. 100, тел. 054/981 339;
0885/738 929; 0895/414677 – строителен инженер по
транспортно строителство; месторабота – „Път
инвест – инженеринг“ – АД, офис Шумен, зам.ръководител; общ трудов стаж – 17 г., стаж като
вещо лице – 1 г.
Николинка Кръстева Митева, гр. Нови пазар,
ул. Цар Петър 24, тел. 0889/969 181, средно специално образование, специалност „Архитектура
и строителство“, строителен техник, стаж по
специалността – 35 г., стаж като вещо лице – 1 г.,
разрешение за достъп до КИ 37582.
Инж. Илия Христов Илиев, Шумен, ул. Софийско шосе 6, ап. 48, тел. 0897/414 370; общ трудов
стаж – 34 г. в областта на геодезията, кадастъра
и регулацията; магистър – инженер по специалност „Геодезия, картография и земеустройство“,
асистент в катедра „Геодезия“ на Техническия
факултет към ШУ; член на КИИП, експерт-оце-
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нител на недвижими имоти и земеделски земи;
независим експерт към МРРБ – ОПРР, стаж като
вещо лице – 2 г.
Пенка Василева Гърбева, Шумен, ул. Цар
Освободител 64, вх. А, ет. 5, ап. 10, дом. тел.
054/981 725; сл. тел. 054/857 669; 0894/325 180 – висше – магистър, строителен инженер – специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, общ трудов стаж – 22 г.,
стаж като вещо лице – 0 г.
Иванка Радкова Борисова, Шумен, ул. Колю
Фичето 7, вх. 3, ет. 3, ап. 50, сл. тел. 054/857 705;
0897/050 816 – висше – бакалавър, специалност
„Строителство на сгради и съоръжения“, строителен инженер, трудов стаж – 25 г., стаж като
вещо лице – 0 г., месторабота – Община Шумен,
дирекция „Строителство и екология“ – главен
експерт.
ІІІ. Съдебномедицински експертизи
Д-р Златко Атанасов Златев Шумен, ул. Трапезица 3, тел. 0887/672 531; 054/87 65 76, общ
трудов стаж – 29 г., стаж като вещо лице – 8 г.,
специалност „Патологоанатомия“.
Д-р Владимир Петков Владов, Шумен, ул. Петър Берон 49, тел. 054/87 20 77; 0898/715 854, общ
трудов стаж – 26 г, стаж като вещо лице – 8 г.,
специалности „Патологоанатомия“ и „Съдебна
медицина“.
Д-р Галин Стефанов Вачков, Шумен, ул. Васил Друмев 35, ап. 2, ет. 1, тел. 054/87 80 06, общ
трудов стаж – 24 г., стаж като вещо – лице – 8 г.
специалност „Съдебна медицина“.
Д-р Недко Пламенов Тодоров, Шумен, ул. Цар
Освободител 33, ет. 4, ап. 10, тел. 054/831 858;
0896/745487, общ трудов стаж – 25 г., специалност
„Хирургия“.
Д-р Огнян Илиев Обретенов, Шумен, ул. Марица 8, ет. 3, тел. 054/86 41 58; 0898/605 362, общ
трудов стаж – 31 г., специалности „Хирургия“ и
„Детска хирургия“.
Д-р Стоян Атанасов Домусчиев, Шумен, ул. Хан
Аспарух 17, ет. 2, тел. 054/83 30 13; 0877/066535,
общ трудов стаж – 31 г., специалност „Урология“.
Д-р Бисерка Колева Илиева, Шумен, ул. Петър
Берон 4, вх. Б, ет. 7, ап. 45, тел. 054/ 87 15 54,
0896/683180, общ трудов стаж – 33 г., специалност
„Очни болести“.
Д-р Снежана Пенчева Начева, Шумен, ул. Победа 7, ет. 3, тел. 054/87 73 88; 0889/013 498, общ
трудов стаж – 25 г., специалност „Очни болести“.
Д-р Маргарита Коева Мартинова, Шумен, ул.
Македония 29, вх. Б, ет. 1, ап. 13, тел. 054/87 6650;
0895/485 975, общ трудов стаж – 26 г., специалност
„Очни болести“.
Д-р Татяна Колева Цанкова, Шумен, ул. Харалан Ангелов 10, вх. Б, тел. 054/86 44 56; 0888/930
561, общ трудов стаж – 29 г., специалност „Акушерство и гинекология“.
Д-р Веселина Николова Великова, Шумен, ул.
Преслав 92, вх. 2, ет. 1, ап. 9, тел. 054/887 726;
0888/842 027, общ трудов стаж – 33 г., специалност
„Акушерство и гинекология“.
Д-р Парашкева Райкова Вичева, Шумен, ул.
Херсон 6, ет. 2, ап. 9, тел. 054/86 52 00; 0888/707
427, общ трудов стаж – 32 г., специалност „Детски болести“.
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Д-р Гинка Александрова Иванова, Шумен,
ул. Васил Друмев 24, ет. 2, тел. 054/ 86 98 95;
0887/384 975, общ трудов стаж – 32 г., специалност
„Детски болести“.
Д-р Галин Колев Чобанов, Шумен, ул. Васил
Априлов 3, вх. 1, ет. 7, ап. 8, тел. 054/87 97 81;
0889/918823, общ трудов стаж – 22 г., специалност
„Детски болести“.
Д-р Севдалина Стойкова Делчева, Шумен, ул.
Владайско въстание 128, ет. 3, тел. 054/88 50 94;
0887/466739, общ трудов стаж – 30 г., специалности
„Детски болести“ и „Неонатология“.
Д-р Събина Баева Граматикова, Шумен, ул.
Македония 24, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 054/87 89
16; 0888/266 422, общ трудов стаж – 29 г., специалности „Детски болести“ и „Неонатология“.
Д-р Ивайло Кирилов Петров, Шумен, ул. Македония 12, вх. 1, ет. 4, ап. 8, тел. 054/87 48 08;
0888/332 005, общ трудов стаж – 28 г., специалност
„Нервни болести“.
Д-р Милена Ненова Симеонова, Шумен, ул.
Съединение 141, тел. 054/800 170; 0887/313 878, общ
трудов стаж – 22 г., специалност „Нервни болести“.
Д-р Сава Иванов Савов, Шумен, ул. Ружа
Тенева – Северина 14, тел. 054/87 01 60; 0887/176
908, общ трудов стаж – 20 г., специалност „Нервни болести“.
Д-р Петко Стоянов Загорчев, Шумен, ул. Граф
Игнатиев 21, тел. 054/87 17 12, 0889/917506, общ
трудов стаж – 35 г., специалности „Анестезиология и реанимация“, „Токсикология“ и „Клинична
токсикология“.
Д-р Румяна Бонева Димитрова, Шумен, ул.
Момчил войвода 1, тел. 054/875 658; 0888/431 481,
общ трудов стаж – 27 г., специалност „Анестезиология и реанимация“.
Д-р Димитър Бонев Димитров, Шумен, ул.
Васил Левски 51, ет. 2, ап. 6, тел. 054/978 159;
0888/842 036, общ трудов стаж – 20 г., специалност
„Анестезиология и реанимация“.
Д-р Пламен Петров Николов, Шумен, бул.
Плиска 6, ет. 4, ап. 22, тел. 054/983 197; 0887/373
130, общ трудов стаж – 22 г., специалност „Анестезиология и реанимация“.
Д-р Юлия Димитрова Илиева, Шумен, ул.
Владайско въстание 24, вх. 5, ет. 5, тел. 054/83
13 22; 0888/961 001, общ трудов стаж – 24 г.,
специалност „ Физиотерапия, рехабилитация и
курортология“.
Д-р Красимир Живков Бозов, Шумен, ул. Цар
Иван Александър 15, ет. 4, ап. 7, тел. 054/86 35
58; 0898/435 973, общ трудов стаж – 23 г., специалност „УНГ“.
Д-р Росица Илиева Страшимирова, Шумен, ул.
София 29, ет. 1, ап. 1, тел. 054/87 96 90; 0888/799
560, общ трудов стаж – 21 г., специалност „УНГ“.
Д-р Ивелин Юриев Христов, Шумен, ул. Червена
стена 22, бл. 2, вх. 1 ап. 16, тел. 054/82 12 29; 0887/735
048, общ трудов стаж – 17 г., специалност „УНГ“.
Жулиета Иванова Витанова-Узунова, Шумен,
ул. Константин Преславски 9а, тел. 054/862 057;
0888/580811, общ трудов стаж – 35 г., специалност
„Медицинска радиология“.
К. б. н. Мая Иванова Кичева, София, ул.
Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14, адрес и тел. за
връзка: София, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5
(„Проген“ – ООД), тел. 0887/575 365, висше образование, специалност „Молекулярна и функционална
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биология“, биохимик – клиничен химик, специалист в областта „ДНК анализ и идентификация“,
съдебномедицински експертизи за установяване на
родителски произход и идентификация на човек,
трудов стаж – 18 г., стаж като вещо лице – 4 г.
Николай Гин чев Тюфек чиев, Софи я, ул.
Коста Лулчев 25, ет. 13, ап. 44, адрес и тел. за
връзка: София, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5
(„Проген“ – ООД), тел. 0887/575 365, висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“, специалист в областта на ДНК-анализи,
съдебномедицински експертизи за установяване
на родителски произход и идентификация на човека, трудов стаж по специалността – 16 г., стаж
като вещо лице – 15 г.
ІV. Съдебна експертиза на психичното състояние
Д-р Соня Величкова Николова, Шумен, ул.
Съединение 83, вх. 2, ап. 31, тел. 0888/830569,
висше образование по медицина, специалност
„Психиатрия“, общ трудов стаж – 22 г., стаж
като вещо лице – 14 г., психиатър, разрешение
за достъп до КИ 39219.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен, ул. Цар
Освободител 99, ап. 51, тел. 0887/804 155, висше
образование по медицина, специалност „Психиатрия“, общ трудов стаж – 21 г., стаж като вещо
лице – 20 г., психиатър.
Д-р Свилен Радославов Станчев, Шумен, бул.
Славянски 9, вх. Б, ет. 3, ап. 17, тел. 0887/930
681; 054/832 588, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ
с. Царев брод – началник на отделение, общ
трудов стаж – 18 г., стаж като вещо лице – 11 г.,
психиатър.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, Шумен, ул. Харалан Ангелов 26, вх. 1, ет. 1, ап. 1, тел. 0887/415
507, висше образование по медицина, специалност
„Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – началник на отделение, общ трудов стаж – 20 г.,
стаж като вещо лице – 14 г., психиатър.
Д-р Румяна Георгиева Попова, Шумен, ул.
Света гора 2, бл. 5, вх. 2, ап. 31, тел. 054/879 717;
0897/415 977, висше образование по медицина,
специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев
брод – ординатор, общ трудов стаж – 34 г., стаж
като вещо лице – 29 г., психиатър.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, Шумен, ул.
Васил Левски 14, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел. 054/820
813; 0888/725 359, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ
с. Царев брод – началник на отделение, общ
трудов стаж – 30 г., стаж като вещо лице – 20 г.,
психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен, ул.
Цар Освободител 99, ап. 51, тел. 0889/230 559,
висше образование по медицина, специалност
„Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – директор, общ трудов стаж – 26 г., стаж като вещо
лице – 23 г., психиатър.
Д-р Юджел Хаккъ Баки, Шумен, ул. Владайско
въстание 24, вх. Г, ет. 5,ап. 80, тел. 054/865 962;
0888/828 635, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, общ трудов стаж – 17 г.,
стаж като вещо лице – 10 г., психиатър.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, Шумен, ул.
Васил Априлов 58, ет. 3, тел. 05315/21-21, 0889/788
749, висше образование по медицина, специалност
„Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – на-
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чалник на отделение, общ трудов стаж – 19 г.,
стаж като вещо лице – 10 г., психиатър.
Изабела Владкова Коларова, Шумен, ул. София
24, вх. 1, ет. 2, ап. 5, тел. 054/877 969; 0899/379
798, висше образование по медицина, специалност
„Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – ординатор, общ трудов стаж – 25 г., стаж като вещо
лице – 14 г., психиатър.
Наташа Иванова Станева, Шумен, ул. Добруджа 9, вх. 1, ап. 24, тел. 0889/881 983, висше образование по философия, специалност „Медицинска
психология и педагогическа рехабилитация“, общ
трудов стаж – 34 г., стаж като вещо лице – 29 г.,
клиничен психолог.
Катя Красимирова Крумова, Шумен, ул. Ал. С.
Пушкин 4, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 0898/776 981,
висше образование – магистър, специалност „Социална психология“, общ трудов стаж – 10 г., стаж
като вещо лице – 7 г., основна месторабота – Дом
за медико-социални грижи за деца – Шумен,
професионален опит като детски психолог – 10 г.
Емилия Емилова Димитрова, Шумен, ул.
Тракия 6, бл. 12, вх. Б, ап. 27, тел. 054/868 021;
0887/799739, висше образование – магистър, специалност „Психология“, общ трудов стаж – 19 г.,
стаж като вещо лице – 8 г., работи като психолог
в ДПБ с. Царев брод, психолог, разрешение за
достъп до КИ 39220.
Ася Стоянова Домусчиева-Борисова, Шумен,
ул. Аспарух 17, ет. 2, ап. 3, тел. 0887/254 582, висше
образование – магистър, специалност „Психология и философия“, общ трудов стаж – 12 г., стаж
като вещо лице – 3 г., учител по философия в
СОУ „Йоан Екзарх Български“, Шумен, психолог.
Иванка Иванова Петрова, Шумен, ул. Вапцаров 3, вх. 2, ет. 1, ап. 22, тел. 054/864 044; 0888/782
761, висше образование – магистър, специалност
„Психология“, общ трудов стаж – 25 г., стаж
като вещо лице – 10 г., психолог на свободна
практика.
Емилия Жечева Бежанова, Шумен, ул. Кирил и Методий 9, ет. 3, тел. 0887/804 143, висше
образование, специалност „Психология“, работи
в ДПБ с. Царев брод – психолог, общ трудов
стаж – 19 г., стаж като вещо лице – 9 г.
Красимира Стефанова Тодорова, Шумен, ул.
Август Попов 45, тел. 054/877 774; 0888/561 785,
висше образование – магист ър, специалност
„Психология“, общ трудов стаж – 23 г., стаж като
вещо лице – 3 г., месторабота КСУДС – Шумен,
като психолог и ръководител на сектор, психолог.
Севджихан Ахмедова Еюбова, Шумен, ул.
Васил Априлов 63, тел. 054/800 743; 0887/234 304,
висше образование – магистър, специалност „Психология“, месторабота „МБАЛ – Шумен“ – АД,
психолог, общ трудов стаж – 8 г., стаж като вещо
лице – 3 г., психолог.
Маргарита Станкова Браилска, Шумен, ул.
Дедеагач 12, вх. 4, ет. 5, ап. 67, тел. 054/868 574;
0898/739 141, висше образование – магистър, специалност „Психология“, свободна практика, общ
трудов стаж – 32 г., стаж като вещо лице – 3 г.,
психолог.
Доц. д-р Ирена Иванова Левкова, Шумен, ул.
Витоша 7, бл. 6, вх. 3, ап. 35, тел. 054/802-283;
0899/903 599, преподавател по психология в ШУ
„Еп. Константин Преславски“, 26 г. трудов стаж
в областта на психологичната диагностика, стаж
като вещо лице – 1 г.
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V. Съдебни селскостопански експертизи
Магдалена Колева Йорданова, Шумен, ул. Дедеагач 19, вх. 1, ет. 6, ап. 24, дом. тел. 054/86 04
58; служ. тел. 054/87 53 86; 0897/67 87 90; 0887/296
500, висше образование – магистър, специалност
„Растителна защита“, общ трудов стаж – 27 г., стаж
като вещо лице – 6 г., месторабота – Общинска
служба по земеделие – Шумен – младши експерт,
агроном по растителна защита.
Калчо Йорданов Калев, Шумен, бул. Велики
Преслав 21, ап. 17, дом. тел. 054/868 722; 0878/546
919; 0878/411 640, висше образование, специалност „Зоотехника“, зооинженер, оценител на
недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, трудов
стаж – 43 г., стаж като вещо лице – 6 г.
Д-р Йорданка Илиева Йорданова, Шумен,
ул. Добруджа 9, вх. 5, ап. 107, тел. 054/831 788;
0888/747 775, висше образование, специалност
„Животновъдство“, доктор по научна специалност
„Говедовъдство и биволовъдство“, общ трудов
стаж – 23 г., стаж като вещо лице – 5 г., оценител
на стопанско имущество, месторабота – главен
зоотехник в Експериментална база – ДП, към
ИЗ Шумен.
Илия Генков Изворски, Шумен, ул. Колю
Фичето 6, вх. А, ет. 1, ап. 1, сл. тел. 054/860 114;
0888/426 852, висше – магистър, ветеринарен
лекар, стаж по специалността – 10 г., на длъжност – главен експерт по идентификация на
животните в РВМС – Шумен., стаж като вещо
лице – 2 г.
VІ. Други съдебни експертизи
Иванка Славчева Пакиданска, София 1000, ул.
Трапезица 6, ет. 1, ап. 4, тел. 0887/302 414; 02/988
5311, висше образование – магистър, специалност
„Текстилна техника“, експерт по интелектуална
собственост, оценител на нематериални активи,
оценител на дизайн и художествени произведения, общ трудов стаж – 30 г., стаж като вещо
лице – 12 г.
За съдебен район на Търговищкия окръжен и
административен съд
І. Икономически
Недялко Николов Владимиров, Търговище, ул.
Дамян Груев 1, ет. 2, тел. 0601/8-80-84; 0601/622-35; 0897/990 986 – икономист-счетоводител.
Мария Георгиева Попхристова, Търговище,
ул. Цар Шишман 16А, тел. 0601/8-38-93; 0897/990
512 – икономист-счетоводител.
Димитър Николов Димитров, Търговище,
ул. Братя Миладинови 10, тел. 0601/8-60-42;
0888/293286, икономист-счетоводител.
Стоян Колев Стоянов, Търговище, ул. Хаджи
Димитър 15, тел. 0601/8-58-42 – счетоводна отчетност, общ и специализиран контрол.
Боян Костов Славов, Търговище, ул. Граф
Игнатиев 2А, тел. 0601/8-46-59 – икономистсчетоводител.
Милена Валентинова Петрова, Търговище, ул.
Рила 6, тел. 0888/518 373 – лицензиран съдебносчетоводен експерт – счетоводство и контрол,
финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане,
експерт по трудови правоотношения.
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К ирил Руменов К ирилов, Търговище, ул.
Антим І № 16, вх. А, тел. 0601/8- 92-03; 0888/966
970 – икономист-счетоводител.
Венета Петрова Иванова, Попово, бул. Яворов
17, тел. 0608/4-88- 09 – икономист.
Росица Георгиева Димитрова, Попово, ж.к.
Русаля 26, тел. 0608/4-54-77 – икономист.
Пламен Кирилов Пенчев, Попово, ул. М.
Маджаров 7, тел 0608/4-37-17; 0878/121123 – икономист.
Юлия Бориславова Петрова, Попово, ул. Отец
Паисий 10, тел. 0608/4-23-82 – икономист.
Петър Стефанов Петров, Попово, ул. Отец
Паисий 10, тел. 0608/4-23-82 – икономист.
Калин Веселинов Савов, Търговище, ул. Преслав 10, тел. 0888/669 249 – експерт по финансовосчетоводни проблеми.
Иванка Николова Вачкова, Попово ул. Димитър Благоев 31, тел. 0608/22407; 0895/046
152 – икономист-счетоводител.
Валентин Методиев Велчев, Търговище, бул. М.
Андрей 83, вх. А, ет. 5 ап. 18, тел. 0601/65622 – съдебно-счетоводни експертизи.
Елена Банкова Цанкова Търговище бул. Трайко
Китанчев 47, вх. Г, ет. 5, ап. 60, сл. тел. 0601/61222;
0887/800 112 – икономист-счетоводител.
Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище, ул.
Палаузов 32, вх. А, ет. 4, ап. 7, тел. 0601/87711;
0889/991 136 – икономист-счетоводител.
Марияна Борисова Бижева, гр. Омуртаг, ул.
Цар Освободител, бл. 4, вх. Б, тел. 0605/62409;
0898/720 320 – икономист-счетоводител и оценител на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, Добрич, ж.к. Христо Ботев, бл. 10, вх. А, ет. 1 ап. 1, тел. 0893/483
002 – експерт по финансово-икономически и
ценови експертизи.
Марианка Николаева Чакърова, Търговище,
ул. Първи май 8, ап. 6, тел. 0898/775 831 – съдебно-счетоводни експертизи.
Даниела Иванова Карагьозова, Търговище, ул.
Епископ Софроний 28, ет. 5, ап. 13, тел. 0601/820-23; 0898/546 662 – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност.
Валери Георгиев Симеонов, Търговище, бул.
Трайко Китанчев бл. 33, вх. Б, ап. 1, тел. 0601/687-00 и 6-86-89 – икономист-счетоводител.
Мариела Гюрова Милтенова, Търговище,
ул. В. Левски 39, ет. 2, ап. 6, тел. 0601/62420;
0885/335013 – лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково
и застрахователно дело, финансово-счетоводни
анализи, данъчно облагане, експерт по трудови
правоотношения.
Христина Кънчева Петрова, Търговище, ул.
Радецки 23, вх. Б, ап. 18, тел. 0889/840 191 – оценител на недвижими имоти.
Петър Димитров Стоицов, Търговище, ул. Н.
Симов 30, ет. 2, ап. 4, тел. 0601/6-39-13; 0887/623
629; 0895/996 430 – икономист – съдебно-икономически експертизи.
Галина Донева Станчева, Търговище, ул. П. Р.
Славейков 37А, ет. 1, ап. 1, тел. 0878/992010 – икономист.
Арнел Аляйдин Якуб, Търговище, кв. Запад,
бл. 70, вх. Г, ет. 1, ап. 1, тел. 0601/66463; 0885/334
994; 0897/665 775 – икономист-счетоводител.
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Румяна Христова Стоева, Търговище, ул. Първи
май 29, вх. А, ап. 23, тел. 0885/541104 – икономист-счетоводител.
ІІ. Технически
Инж. Стилиян Станев Илиев, Търговище, ул.
Бенковски 9, вх. А, тел. 0887/366 908 – двигатели
с вътрешно горене, експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество.
Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище, ул.
Стефан Куцаров 12, тел. 0887/645 666 – двигатели
с вътрешно горене.
Инж. Йордан Петров Ангелов, Търговище,
кв. Запад, бл. 2, вх. Д, тел. 0601/4-05-46; 0885/074
017 – двигатели с вътрешно горене, оценител на
машини и съоръжения.
Инж. Тодор Русев Камджалов, Търговище, ул.
Братя Миладинови 16, тел. 0601/58828; 0889/585
840 – ел. инженер.
Инж. Йордан Събев Събев, Търговище, кв.
Запад, бл. 48, вх. А, ап. 2, тел. 0888/889 121 – оценител на машини и съоръжения, икономист.
Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово,
бул. България 164а, тел. 0608/4-29-80 0888/845
040 – електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Димитър Петков Петков, Попово, ж.к. Младост
110, тел. 0608/2-16 43 – техническа специалност.
Христо Михов Манев, Попово, бул. България
61, тел. 0608/4-29- 98; 0878/470833 – техническа
специалност, геодезист.
Ванюша Антонова Станкова, Попово, ул. Гагарин 9, тел. 0608/4-26- 12 – техническа специалност.
Недко Данаилов Петров, Попово, ж.к. Младост
103, тел. 0608/ 4- 77 04 – техническа специалност.
Анка Русева Динева, Попово, ул. Д. Благоев
45, тел. 0608/ 4-26-12 – техническа специалност.
Инж. Иван Георгиев Иванов, Търговище, ул.
Братя Миладинови 15, тел. 0601/8-70-84 – оценител на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество.
Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище, ул. Сава Доброплодни 6 ет. 2 ап. 4, тел.
0601/97778; 0886/735 231; 0893/648 864 – съобщителна и осигурителна техника и системи, магистър
по електроника и комуникации.
Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище, ул. Епископ Софроний 52, тел. 0601/6-35-25;
0897/918 992 – технология на машиностроенето и
металорежещите машини, автоексперт-оценител.
ІІІ. Строителство, архитектура и геодезия
Инж. Людмила Георгиева Николова, Търговище, ул. Васил Левски 40, вх. Г, ап. 6, тел. 0601/869-45; 0886/318 278 – оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и подобренията върху
тях, извършване на технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците
за тяхното прилагане.
Деню Костов Славов, Търговище, кв. Запад,
бл. 1, тел. 0601/2-51-83 – строителен техник, геодезист.
Инж. Григор Николов Григоров, Търговище,
ул. Палаузов 8, тел. 0601/2-66-73 – строителен
инженер, ПГС.
Инж. Иван Панайотов Христов, Търговище,
кв. Запад, бл. 2, вх. Е, ап. 15, тел. 0601/4-1853 – строителен инженер, ПГС.
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Петър Петров Папуров, Търговище, ул. Раковски 50, тел. 0601/2-12-23 – строителен техник,
геодезия.
Инж. Веска Досева Дилова, Търговище, ул.
Цар Освободител 32, вх. Г, ап. 16, сл. тел. 0601/643- 12; 0888/549 964 – строителен инженер, ПГС.
Арх. Елена Георгиева Калева, Търговище,
ул. Славейков 18, тел. 0601/6-20-19; 0888/885
596 – архитект.
Инж. Христина Стефанова Йорданова, Търговище, ул. Трапезица 9, тел. 0889/920 062 – строителен инженер, ПГС, оценка на недвижими
имоти.
Румянка Стефанова Ганева, Търговище, ул.
Троян 12, ет. 1 ап. 4, тел. 0601/6-87-69; 0899/039
053 – строителен техник, строителство и архитектура.
Димитринка Йорданова Радева, Търговище, ул.
Хан Крум 6, ап. 7, сл. тел. 0601/6-86-85; дом. тел.
0601/8-63-65; 0889/428 430 – строителен техник,
строителство, архитектура и геодезия и оценител
на земеделски земи.
Здравко Атанасов Енчев, Търговище, ул. Цар
Освободител 7, тел. 0888/150 982 – строителен
инженер.
Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище, кв. Запад, бл. 4, вх. А, ет. 3 ап. 7, дом.
тел. 0601/2-06-36; сл. тел. 0601/6-86-92; 0889/611
931 – строителен инженер, строителство на сгради
и съоръжения.
Татяна Христова Петкова, Търговище, бул.
Митрополит Андрей 74, ет. 4 ап. 18, дом. тел.
0601/2-23- 07; сл. тел. 0601/6 -86 -48; 0885/924
269 – техник по строителство и архитектура.
Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева,
Търговище, кв. Запад, бл. 48, вх. А, ап. 6, сл. тел.
0601/6-86-63; 0898/412776 – инженер-геодезист.
Инж. Рухшен Гюрджан Хюсеинова, гр. Омуртаг, ул. Волга 102, тел. 0605/6-35-40 – строителен
инженер.
Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище, ул. Палаузов 9А, ет. 1, ап. 2, тел. 0601/620-29; 0889/511 053 – строителен инженер – ПГС,
оценител на недвижими имоти.
Инж. Георги Траянов Георгиев, Търговище, ул.
Девня 3, ет. 3, ап. 5, тел. 0889/287452 – строителен
инженер, оценител на недвижими имоти.
Инж. Сийка Серафимова Добриянова-Бъчварова, Търговище, ул. Република 22, ет. 1, ап. 3,
тел. 0886/916 450 – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Валентин Димитров Мисирджиев, Попово,
ул. Цар Освободител 60, тел. 0888/274553 – строителен техник.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен, ул.
Васил Априлов 3 вх. 1, ет. 6, ап. 16, тел. 0888/382
818 – оценител на недвижими имоти.
Инж. Димитричка Илиева Димитрова, с.
Бистра, община Търговище, ул. Шипка 9, тел.
0886/781 732 – инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване
на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.
Инж. Тотка Иванова Ковачева, Търговище,
ул. П. Р. Славейков 37, тел. 0601/6 70 20; 0885/100
750 – строителен инженер по ПГС.
Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен, ул. Вит
8, ет. 3, тел. 0887/510 963; 0898/858 009 – строителен инженер по ПГС.
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ІV. Медицински
Д-р Дарин Иванов Димитров, Търговище,
МБАЛ – Търговище, ул. Царевец, тел. 0601/8-7212 – гинеколог.
Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище, ул.
Христо Ботев 36, тел. 0601/6-48-91 – съдебен лекар.
Д-р Панайот Койчев Арнаудов, Търговище, ул.
Кубрат 11, тел. 0601/8-51-50 – гинеколог.
Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище, ул.
Иван Асен 5, тел. 0898/517 189 – психиатър.
Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище,
ул. Александър Стамболийски 38, тел. 0601/6-4891 – психиатър.
Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище,
ул. Палаузов 32, тел. 0601/6-48-91 – психиатър.
Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище, ул. Спиридон Грамадов 12, тел. 0601/6-4891 – психиатър.
Д- р И в а н Ге о рг иев Тя нев, Т ърг ови щ е,
МБАЛ – Търговище, тел. 0601/6-48-91; 6-88-00 –
психиатър.
Д-р Анка Петрова Атанасова, Търговище,
МБАЛ – Търговище, тел. 0601/6-65-92 – психиатър.
Д-р Мариана Христова Генова, гр. Омуртаг,
ул. Пейо Яворов 21, тел. 0898/632 706 – психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен, ул. Цар
Освободител 99, ап. 51, тел. 0889/230 559 – психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен, ул. Цар
Освободител 99, ап. 51, тел. 0887/804155 – психиатър.
Д-р Мая Иванова Кичева, София, ул. Шести
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887/575 365, кандидат на биологичните науки, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. Шести
септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888/829 010 – специалист по молекулярна биология, биохимия и
микробиология, ДНК анализи.
V. Селскостопански
Павлина Тодорова Колева, Попово, ул. Каломенска 8, тел. 0888/855 133; 0879/180 130 – оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг, ул.
Родопи 33, тел. 0605/6-35-85; 0897/990 390 – експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Генади Христов Ангелов, Търговище, ул. Цар
Освободител, бл. 9, вх. А, ап. 36, сл. тел. 0601/6-8633; 0889/767 580 – оценител на земеделски имоти
и експерт-оценител на недвижими имоти.
VІ. Криминалисти, графолози
Панайот Владимиров Петров, Търговище, ул.
Искър 1а, ап. 1, месторабота РДВР Търговище,
сл. тел. 0601/60-344; 0898/720 266 – експерт-криминалист, графолог.
Добромир Тодоров Добрев, Търговище, ул.
Цар Освободител 34, вх. В, ап. 3, месторабота
РДВР Търговище, дом. тел. 0601/8-66-53; 0899/961
350 – експерт-криминалист, графолог.
Неделчо Илиев Янков, Търговище, ул. Антим І
№ 17б, ет. 4, ап. 10, месторабота РДВР Търговище,
сл. тел. 0601/60-022; 0898/720 071 – криминалист.
Иван Великов Петков, Търговище, ул. Никола
Симов 17, месторабота РДВР Търговище, сл. тел.
0601/60-472; 0898/720 359 – криминалист.
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Галин Петров Доманов, Търговище, ул. Пирин
18, месторабота РДВР Търговище, сл. тел. 0601/60022; 0898/720 069 – криминалист.
Атанас Петров Манчев, гр. Омуртаг, ул. Генералска 63, вх. 1, ап. 1, месторабота РПУ Омуртаг,
сл. тел. 0605/6-37-21; 0899/782 254 – криминалист,
графолог.
Софка Великова Игнатова, Попово, ул. Гагарин 1а, месторабота РПУ Попово, сл. тел. 0608/4
25-08; 0898/720 173 – криминалист.
VІІ. Психолози, химици, педагози
Ирина Йорданова Вълчева, Търговище, ул.
Осогово 10, ет. 2, тел. 0899/131 990 – магистър по
психология, психотерапевт.
Боряна Александрова Асенова, Търговище ул.
А. Стамболийски 1, ет. 1 ап. 1, тел. 0601/20240;
0885/879 107 – клиничен психолог, позитивен
психотерапевт.
Бистра Бориславова Цанева, Търговище, кв.
Запад, бл. 48, вх. Г, ап. 21, тел. 0601/2-36-21 – инженер-химик, химична технология на дървесината.
Вера Николаевна Кряколова, Търговище, ул.
Цар Симеон 3, вх. А, ет. 3, ап. 2, тел. 0601/81605;
0885/063810 – педагог.
Ирена Иванова Левкова, Шумен ул. Витоша
7, вх. 3, ет. 1, ап. 35, тел. 054/802-283; 0899/903
599 – доцент, доктор, психолог.
VІІІ. Оценители на паметници на културата
Йорданка Костадинова Петкова, Търговище,
ул. Лилия 8, вх. Б, ет. 8, ап. 46, месторабота Регионален исторически музей – Търговище, сл. тел.
0601/6 41-53; 0899/494 716 – историк.
Мирослав Александров Тошев, гр. Омуртаг,
месторабота Исторически музей – гр. Омуртаг,
сл. тел. 0605/6 24 95 – историк, етнограф.
Никола Рафаилов Русев, Попово, ж.к. Младост, бл. 1, вх. Б, ет. 3, ап. 7, месторабота Исторически музей – Попово, сл. тел 0608/4 35 64;
0886/492056 – археолог.
Цончо Стойнов Денев, Търговище, тел. 0899/329
018; 0878/729 141 – месторабота – уредник в отдел
„Графика“ на Художествена галерия „Никола
Маринов“ в Търговище, специалност „Графика“.
3675

СЪДИЛИЩА
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че по описа
на съда е образувано адм.д. № 8567/2009 по реда
на чл. 215, ал. 1 ЗУТ и е образувано по обективно
съединени жалби на: 1. Жалба, подадена от живущите в ЖСК „Съвременна архитектура“, София, ул.
Тарас Шевченко 2, бл. 204, вх. А и вх. Б – Димитър
Борисов Чолаков, Василка Александрова Грозева,
Александър Методиев Петков, Василка Савова
Гугова, Марин Петров Патриков, Дина Борисова
Стоянова, Манол Десов Стоянов, Лиляна Илиева
Ненчева, Димитър Петков Миланов, Даринка
Динова Николова, Парашкева Николова Костова,
Борислав Борисов Генчев, Надежда Димова Кирязова, Здравко Боянов Бойчев, Ивайло Тодоров
Меродийски, Петър Павлов Георгиев, Веселин
Стилянов Цикалов, Елена Венциславова Славкова, Захари Захариев Бакалов, Димитър Симеонов
Михайлов, Цветана Димитрова Рашкова, Стефана
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Костадинова Касабова, Богдана Андреева Петрова, Криста Мария Броше и Красимира Николова
Петкова в качеството им на физически лица; 2.
ЕС на бл. 33, ул. Тарас Шевченко 3; 3. Живущите
в бл. 30 на ул. Юрий Гагарин 38 – Правда Стоянова Гичева, Петър Георгиев Цолев, Владимир
Иванов Боев, Дафинка Борисова Добрева, Здравко
Георгиев Георгиев, Лиляна Начева Чобанова и
Людмила Божанова Бончева; 4. Елена Николаева
Инджова, собственик на УПИ II-1420, и „Булстрой
95“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София против Решение № 231 от 16.04.2009 г. на
СОС, с което е одобрен ПРЗ на м. „Изток – Изток
част I и част II“ по отношение на кв. 66, УПИ II1420, УПИ IX-813, УПИ XII и УПИ VIII. Всички
заинтересовани лица могат да се конституират
като ответници в това производство с подаване
на заявление до съда в едномесечен срок от деня
на обнародването в „Държавен вестник“.
4087
Софийският районен съд, ГО, 46 състав, призовава Лъчезар Цветанов Бояджиев с постоянен
и настоящ адрес София, ул. Екатерина Божилова
31, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
31.05.2011 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 7411/2000, заведено от Екатерина Петрова
Кьосеиванова. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4251
Районният съд – гр. Тервел, призовава Ирина
Анатолиевна Маринова, родена на 23.10.1968 г., от
Руска федерация, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 31.05.2011 г. в 16 ч. като ответница по
гр. д. № 97/2011, заведено от Красимир Стефанов
Маринов, за връчване на искова молба за развод.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4088
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174 ТЗ с решение № 26 от 18.03.2011 г.
по ф.д. № 153/98 вписа промени за „Звезда“ – АД:
вписа заличаване без процедура за прекратяване
и обявяване в ликвидация на дружеството от търговския регистър при ХОС със седалище Хасково
и адрес на управление бул. България 52А.
4253
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по ф.д.
№ 6615/2007 за политическа партия „Дела“: вписва
промени в чл. 19, ал. 1 и чл. 23, ал. 2 от устава на
партията, приети на редовното общо делегатско
събрание, проведено на 14.08.2009 г., който се счита
за неразделна част от решението; вписва промени
в Изпълнителния съвет, като заличава като членове Силвия Тончева Тончева и Йоана Славчева
Гиздова; вписва промени в Контролния съвет,
като заличава като членове Чавдар Александров
Александров и Аспарух Георгиев Пределиев; вписва
като зам.-председател на партията Ненчо Христов
Драгиев; партията се представлява от председателя
є Атанас Ангелов Терзиев, а в негово отсъствие – от
зам.-председателя Ненчо Христов Драгиев.
4089
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Политическият съвет на Политическа
партия „Новото време“ на основание чл. 26,
а л. 3 ЗЮЛНЦ и ч л. 26, а л. 2 о т ус та ва на
партията свиква редовен национален конгрес
на партията на 14 и 15.05.2011 г. в 14 ч. в гр.
Ахелой в комплекс „Марина кейп“ при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя на ПП
„Новото време“; 2. избор на членове на Политически съвет и Изпълнително бюро; 3. избор
на членове на Контролен съвет; 4. обсъждане
на резолюция на ПП „Новото време“ относно
предстоящите местни и президентски избори;
5. разни. Процедурните правила за определяне
на правила и норма за номинация и избор на
делегати за конгреса и правилата за номинация
на кандидати за членове на Политическия съвет
са одобрение с решение на Политическия съвет
на партията от 02.04.2011 г. Регистрацията на
делегатите започва на 14.05.2011 г. в 12 ч. На
основание чл. 28, ал. 1 от устава на партията
националният конгрес е законен и може да приема валидни решения, ако присъстват повече
от половината от всички делегати. При липса
на кворум заседанието на националния конгрес
се отлага с 1 час при същия дневен ред и се
провежда с явилите се делегати.
4349
21. – Управителният съвет на сдружение
„ Ловно-рибарско дру жес тво Софи я Север“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 19.05.2011 г. в 18 ч. в София,
бул. Витоша 31 – 33, в сградата на СЛРБ при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2010 г.; 2. отчет на КР комисия; 3. разглеждане на програма за развитие
на сдружението през 2011 г.; 4. разглеж дане
бюджета на сдружението за 2011 г.; 5. определяне размера на членския внос за 2012 г.; 6.
разглеждане на предложения за изменение на
устава на сдружението; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4047
40. – Управителният съвет на Асоциацията на
българските авиокомпании (АБА) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 26.05.2011 г.
в 14 ч. в сградата на Института по въздушен
транспорт, Летище София, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението за 2010 г.; 2. освобождаване членовете на управителния съвет от отговорност;
3. обсъждане и приемане на промени в устава
на АБА; 4. избор на управителен съвет на АБА;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверяване на годишния счетоводен отчет
на АБА за 2011 г.; 6. приемане на бюджет на
асоциацията за 2011 г.; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на присъстващите.
4045
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15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за социална отговорност и регионални инициативи“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 27.05.2011 г. в 10 ч. в
София, ул. Момин кладенец 1, партер-офис, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението за 2010 г.; 2. избор на нов управителен съвет на сдружението; 3. разни. 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. Поканват
се всички редовни членове на сдружението да
вземат участие в събранието лично или чрез
упълномощено от тях лице.
4255
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейски център по управ
ление“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
30.05.2011 г. в 7 ч. в София, ул. Иван Асен II
№ 54, при следния дневен ред: 1. приемане
док лада с отчета на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2010 г.; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 8 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
Всички документи във връзка със събранието
ще бъдат на разположение на членовете на посочения по-горе адрес.
4091
12. – Управителният съвет на БАДИ, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11.1.3 и 11.1.4
от устава на БАДИ свиква извънредно общо събрание на 31.05.2011 г. в 13 ч. в зала „Ню Йорк“
на Световния търговски център „Интерпред“,
бул. Драган Цанков 36, при следния дневен ред:
1. извършване на констатация на прекратено
членство на „Еколаб“ – ЕООД, ЕИК 832235354,
представлявано от Димитър Желязков Колев;
прекратяването е настъпило на 25.03.2011 г. по
силата на чл. 8.1 от устава на сдружението и
чл. 22, ал. 1, т. 1 ЗЮЛНЦ; 2. вземане на решение
относно дължимостта и размера на членския
внос за 2011 г.; 3. вземане на решение за освобождаване на г-жа Радмила Мавродиева като
член на УС на БАДИ; вземане на решение УС
на БАДИ да се състои от четирима членове;
4. вземане на решение за определяне мандата
на УС за срок 3 години, считано от датата на
решението; 5. вземане на решение за промяна
в устава на БАДИ във връзка с решението по
т. 3 – промяна на чл. 11.2.2 от устава; 6. разни.
4043
12. – Управителният съвет (Централното
ръководство) на Асоциацията на кинезитерапев
тите и рехабилитаторите в България (АКРБ)
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание
на делегатите на 12.06.2011 г. в 9,30 ч. в аулата на НСА „Васил Левски“, Студентски град,
София, при следния дневен ред: 1. отчет на
централното ръководство на АКРБ; 2. промяна
наименованието на сдружението; 3. обсъждане промени в устава, етичните принципи и
програмата на АКРБ; 4. избор на централно
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ръководство и контролна комисия; 5. обсъждане
проектобюджет на АКРБ за следващия мандат;
6. обсъждане резолюцията на конгреса.
4092
1. – Изпълнителният съвет (Управителният
съвет) на Синдикална федерация „Металици“,
София, на основание чл. 21, ал. 5 от устава и
чл. 26 във връзка с § 2, ал. 1 и 2 ЗЮЛНЦ свиква
четвърти редовен конгрес (общо събрание) на
23.06.2011 г. в 9 ч. в София, в хотел „Дедеман
Принцес Хотел“, зала „Опал“, при следния дневен
ред: 1. СФ „Металици“ – стратегия и реалности – отчет 2006 – 2011 г.; 2. финансов отчет на
СФ „Металици“ – 2006 – 2011 г.; 3. изменения и
допълнения в устава на СФ „Металици“; 4. избор
на ръководни и контролни органи на СФ „Металици“; 5. програма СФ „Металици“ – 2011 – 2016 г.
Поканват се делегатите на четвъртия редовен
конг рес (ОС), избрани и у пълномощени от
синдикалните организации, съгласно утвърдената квота – по един делегат на синдикална
организация с до 20 членове, по двама делегати
на синдикална организация с численост от 20
до 50 членове плюс по един делегат на всеки
30 членове в синдикални организации с над 50
членове; делегатска квота по право – председателят, заместник-председателят на федерацията и
председателят на финансово-контролната комисия
(КС). Регистрацията на делегатите и проверка
на пълномощните ще започне от 8 до 9 ч. на
23.06.2011 г. пред зала „Опал“ в хотел „Дедеман
Принцес Хотел“. Материалите по дневния ред са
на разположение в офиса на СФ „Металици“ в
София, пл. Македония 1, ет. 16.
4224
2. – Изпълнителният съвет (УС) на Синдикална федерация „Металици“, София, на основание
чл. 22, ал. 2 от устава и чл. 26 във връзка с § 2,
ал. 1 и 2 ЗЮЛНЦ свиква федерален координационен съвет (общо събрание) на 24.06.2011 г. в
10 ч. в София, в хотел „Дедеман Принцес Хотел“,
зала „Опал“, при следния дневен ред: 1. избор на
членове на изпълнителния съвет (управителния
съвет) на СФ „Металици“; 2. избор на членове
на финансово-контролната комисия (контролния
съвет) на СФ „Металици“; 3. обсъждане процесите
на консолидация на синдикатите на европейско
ниво и национално ниво, както и влиянието им
върху консолидацията на синдикатите в металния
сектор в България. Поканват се членовете на федералния координационен съвет (общо събрание).
Регистрацията на участниците започва в 9 ч. и
завършва в 10 ч. на 24.06.2011 г. в хотел „Дедеман
Принцес Хотел“, зала „Опал“. Материалите по
дневния ред са на разположение в офиса на СФ
„Металици“ в София, пл. Македония 1, ет. 16.
4225
11. – Управителният съвет на Училищно настоятелство при Основно училище „Петко Рачев
Славейков“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 19.05.2011 г. в 17 ч. във
Варна, бул. Вл. Варненчик 80, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на настоятелството;
2. промени в състава на УС чрез приемане на
нови членове и прекратяване на членство, както
и избор на нов представляващ; 3. промени в броя
на членовете на УС на настоятелството; 4. други
разисквания. При липса на кворум на основание
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чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч. на посочения адрес и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове
и ще се счита редовно проведено.
4042
3. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за изследване и развитие на Черноморското
крайбрежие и р. Дунав“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо
събрание на 19.05.2011 г. в 17 ч. във Варна, район
„Аспарухово“, Високотехнологичен бизнесинкубатор, стая 213, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на сдружението за 2010 г.; 2. утвърждаване план за следващия едногодишен период; 3.
промени в устава на сдружението.
4227
10 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а С Н Ц
„ППДТ – Вега“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 29.05.2011 г.
в 11 ч. в офиса на седалището във Варна, ул.
Околчица 5а, при следния дневен ред: 1. отчет за
работата на сдружението за изтеклия период; 2.
приемане план за работа 2011 – 2012 г.; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
4044
12. – Управителният съвет на сдружение „Ловнорибарско дружество – Варна“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.06.2011 г.
в 12 ч. във фазанария „Приселци“, община Аврен,
област Варна, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за 2010 г.; 2. отчет по
инвестиционната програма; 3. приемане на финансовия отчет за 2010 г.; 4. приемане план за дейност
през 2011 г.; 5. разни. Поканват се всички избрани
делегати от общите събрания на ловно-рибарските
дружини да вземат участие. При липса на кворум в
обявения начален час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на същата дата, на същото място и при същия дневен ред.
4041
16. – Управителният съвет на Териториална организация на научно-техническите съюзи – Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо(делегатско) събрание на 14.06.2011 г. в
16,30 ч. в Монтана, бул. Трети март 39, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет през периода 2006 – 2011 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на управителния съвет
за дейността им през изтеклия период; 3. основни
насоки за бъдеща дейност; 4. изменение и допълнение на устава; 5. избор на управителен съвет; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 17,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4090
22. – Управителният съвет на „Ловно-рибарско
сдружение Радомир“ – Радомир, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру-

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

жението на 4.06.2011 г. в 10 ч. в седалището на
сдружението – Радомир, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС на ЛРС – Радомир, за периода април
2010 – юни 2011 г.; 2. отчет на КРК на ЛРС – Радомир, за периода април 2010 – юни 2011 г.; 3. приемане
на план за работа на ЛРС – Радомир, за 2011 г.; 4.
приемане на бюджета на ЛРС – Радомир, за 2011 г.;
5. избор на представители на ЛРС – Радомир, в ОС
на НЛРС „СЛРБ“; 6. разни. При липса на кворум
за провеждане на общото събрание на сдружението на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4040
10. – Управителният съвет на „Ромска Академия за Култура и Образование“, Сливен, ул. Цар
Освободител 34Г, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
раздел ІІІ, буква А, чл. 25 от устава на сдружението свиква редовно годишно общо събрание на
сдружението на 25.05.2011 г. в 13,30 ч. в офиса на
сдружението при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад по чл. 41, ал. 2 ЗЮЛНЦ за 2010 г.; 2.
приемане на бюджет за 2011 г.; 3. определяне на
размера на членския внос за 2011 г.; 4. приемане на
нови членове на сдружението; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и раздел
ІІІ, буква А, чл. 27 от устава общото събрание ще
бъде проведено същия ден, на същото място от
14,30 ч. при същия дневен ред. Материалите за
общото събрание са на разположение на членовете
в офиса на сдружението в Сливен, ул. Цар Освободител 34Г, ет. 5.
4226
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен клуб по бокс „Севдалин Василев“ – Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.05.2011 г.
в 10 ч. в Хасково, ул. Средна гора 2 (в Спортна
зала „Спартак“), при следния дневен ред: 1. избор
на управителен съвет; 2. избор на контролна
комисия. Поканват се да присъстват всички
членове на сдружението или техни писмено
у пълномощени представители. Материа лите
на събранието са на разположение в офиса на
сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4039
Петранка Стоянова Стоилова – лик видатор на СНЦ „За интеграция на малцинствата
„Шанс – 2000“ – в ликвидация по ф. д. № 3184/2000
на ОС – Варна, на основание чл. 267 ТЗ във
връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
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