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за нотариусите и нотариалната дейност, приет
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Издаден в София на 26 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за но
тариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ,
бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от
1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18
от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от
2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от
2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82
от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 32 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. Алинея 7 се отменя.
3. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) При извършване на възмездни сделки,
с които се учредяват, прехвърлят, изменят или
прекратяват вещни права върху недвижими
имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата,
посочена в него, е действително уговореното
плащане по сделката.
(10) Плащанията по ал. 9 в общ размер над
10 000 лв. се извършват по специална банкова
сметка на нотариуса или по банкова сметка
в избрана от страните банка.“
§ 2. Създава се чл. 25а:
„Специална банкова сметка на нотариуса
Чл. 25а. (1) При извършване на актове, с
които се учредяват, прехвърлят, изменят или
прекратяват вещни права върху недвижими
имоти, сумата, дължима по сделката, може
да се преведе или да се внесе по специална
банкова сметка на името на нотариуса.

(2) Условията за внасяне на сумите по
специалната банкова сметка на нотариуса и
за нареждания за плащания от нотариуса се
уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката.
(3) Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства по специалната
банкова сметка за задължения на нотариуса.“
§ 3. В чл. 34б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Важните причини по ал. 1 са обстоятелства, наст ъпили независимо и извън
волята на нотариуса след придобиване на
правоспособността му. Те могат да се отнасят
до неговото здравословно състояние, семейно
положение и други, които при всички случаи
водят до пълна или частична невъзможност
да упражнява нотариални функции в съществуващия район на действие.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
накрая на изречение първо точката се заменя
със запетая и се добавя „след съгласуване с
Нотариалната камара“.
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. За плащанията по сделки, извършени
преди влизането в сила на този закон, се
прилага досегашният ред.
§ 5. Законът влиза в сила от 1 юли 2011 г .
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 18 май 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за граж
данското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от
1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г.,
бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111
от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102
от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от
2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г. и бр. 63,
73 и 94 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 48д се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
„3. създал е организация и разполага с
т ех ника и/и ли т ех нолог ии, осиг у ряващ и
спазването на действащите стандарти и процедури за сигурност и безопасност на лицата,
въздухоплавателните средства, съоръженията
и оборудването на съответното летище; кандидатът доказва, че разполага с необходимата
техника и/или технологии, като представи
документи, които удостоверяват правото на
собственост, наемането или правото да ползва
по друг начин съответните техника и/или
технологии;“
б) създава се т. 5:
„5. застраховал е отговорността си към трети лица, отговорността си за липса или повреда
на товари, багажи и поща и по отношение
на наетия си персонал – срещу злополука, за
което представя застрахователен договор за
покриване на всички задължителни по силата
на закон рискове.“
2. В ал. 4 след думите „наземно обслужване“
се добавя „или на самообслужване“.
3. В ал. 5 думите „обработка на товари и
поща, перонно обслужване на въздухоплавателните средства и обслужване с горива
и масла на въдухоплавателни средства“ се
заменят с „перонно обслужване на въздухо
плавателни средства, обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла,
обработка на товари и поща – по отношение
на физическото обработване на товари и поща,
независимо дали са пристигащи, отпътуващи
или трансферни между летищния терминал
и въздухоплавателното средство“.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) На летище с годишен пътникооборот
над 2 млн. пътници или с годишен товарооборот над 50 000 т броят авиационни оператори, които имат правото да извършват
самообслужване за дейностите по обработка
на багажи, перонно обслужване на въздухо
плавателни средства, обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла,
обработка на товари и поща – по отношение
на физическото обработване на товари и поща,
независимо дали са пристигащи, отпътуващи
или трансферни между летищния терминал
и въздухоплавателното средство, не може
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да бъде по-малък от двама, освен ако няма
кандидати. Под праговете в изречение първо
самообслужването се извършва свободно.“
5. В ал. 8:
а) в т. 3 думите „въздушни превозвачи“ се
заменят с „авиационни оператори“;
б) в т. 4 думите „въздушен превозвач в
случаите“ се заменят с „авиационен оператор
за дейностите“;
в) създава се т. 6:
„6. определи броя на въздушните оператори, извършващи самообслужване по една
или повече дейности по ал. 7.“
6. Създават се ал. 13 – 22:
„(13) Летищният оператор уведомява Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“ при възникване на обстоятелствата по ал. 9. В тримесечен срок от уведомяването ръководителят на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ назначава проверка и издава заповед.
(14) Когато броят на въздушните превозвачи, извършващи самообслужване, е ограничен
съгласно ал. 8 за извършване на съответната
дейност, ръководителят на Главна дирекция
„Гра ж данска възд у хоп лавателна а дминистрация“ определя въздушния превозвач или
възд у шните превозвачи, които превозват
най-голям дял от пътниците и/или товарите
на летището за календарната година преди
влизането в сила на решението за налагане
на ограничението.
(15) Достъпът до самообслужване на въздушните превозвачи, определени по ал. 14, се
предоставя за срок не по-дълъг от 7 години.
(16) Когато въздушен превозвач, определен
по ал. 14, притежава лиценз за оператор по
наземно обслужване за съответната дейност
на летището, той получава достъп до самообслужване от влизането в сила на решението
за налагане на ограничението по ал. 8.
(17) Въздушен превозвач, определен по
ал. 14, който не притежава лиценз за оператор по наземно обслужване за съответната
дейност на летището, предприема действия
за получаването му по реда на този закон в
60-дневен срок от влизането в сила на решението за налагане на ограничението по ал. 8.
(18) Когато определените по ал. 14 кандидати декларират, че не желаят да извършват
самообслужване на съответното летище или
не предприемат действия за получаване на
лиценз в срока по ал. 17, или има постановен
влязъл в сила отказ за получаване на лиценз,
ръководителят на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
издава решение за определяне на оператор по
наземно самообслужване на кандидатите със
следващия по големина дял в обслужването
на пътници или товари.
(19) Ръководителят на Главна дирекция
„Гра ж данска възд у хоп лавателна а дминистраци я“ със заповед отнема дост ъпа до
самообслужване на въздушните превозвачи,
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определени по ал. 14, когато за срок, по-дълъг
от една година, са престанали да отговарят
на критериите по ал. 14.
(20) Ръководителят на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ по искане на летищния оператор със
заповед отнема достъпа до пазара на оператор
по наземно обслужване или самообслужване,
който не спазва задължителните разпореждания по чл. 48з, ал. 1 на съответното летище.
(21) Ръководителят на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ със заповед отнема достъпа до пазара
на оператор по наземно обслужване или самообслужване, когато операторът не започне
дейността в 60-дневен срок от получаването
на достъпа, лицензът му бъде отнет или е
обявен в несъстоятелност.
(22) Актовете на ръководителя на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ по ал. 8, 14, 18 – 21 се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 2. В чл. 48е, ал. 4 думите „чл. 48д, ал. 8,
т. 1“ се заменят с „чл. 48д, ал. 8, т. 2“.
§ 3. В чл. 48ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 цифрата „5“ се заменя със „7“.
2. В ал. 6:
а) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. списък на експлоатационно годната
техника, необходимо присъща за осъществяване на съответната дейност, осигуряваща
спазването на действащите стандарти и процедури за сигурност и безопасност на лицата,
въздухоплавателните средства, съоръженията
и оборудването на съответното летище;
3. списък с имената и адресите на лицата,
които възнамерява да бъдат наети, както и
доказателства, че тези лица притежават необходимата квалификация и професионален
опит, както и декларация за съгласие на лицата и за поет ангажимент;“
б) създава се нова т. 4:
„4. бизнес план;“
в) досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 5 и 6.
3. В ал. 7 думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.
4. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Летищният оператор или ръководителят на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ издава
решение за избор на оператор по наземно
обслужване на спечелилия конкурса кандидат.
Решението е индивидуален административен
акт и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
5. Създават се нови ал. 11 – 13:
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„(11) Когато спечелилият конкурса кандидат
притежава лиценз за оператор по наземно обслужване за съответната дейност на летището,
той получава достъп до пазара от влизането
в сила на решението за избор по ал. 10.
(12) Когато спечелилият конкурса кандидат
не притежава лиценз за оператор по наземно
обслужване за съответната дейност, в 60-дневен срок от влизането в сила на решението
за избор кандидатът предприема действия за
получаване на лиценз по реда на този закон.
(13) Когато спечелилият кандидат не предприеме действия за получаване на лиценз в
срока по ал. 12 или бъде постановен влязъл
в сила отказ за получаване на лиценз, летищният оператор или ръководителят на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“ издава решение за избор на
оператор по наземно обслужване на следващия
класиран кандидат.“
6. Досегашната ал. 11 се отменя.
7. Досегашната ал. 12 става ал. 14 и в нея
думите „В случаите по ал. 11, т. 2 и 3“ се
заменят с „В случаите, когато е отнет лицензът на оператор по наземно обслужване или
операторът е обявен в несъстоятелност“ и се
поставя запетая.
8. Досегашната ал. 13 става ал. 15.
§ 4. Член 48и се изменя така:
„Чл. 48и. (1) Летищният оператор, когато
предоставя наземно обслужване, операторите
по наземно обслужване, които предоставят
услуги на трети лица, или въздушният превозвач, извършващ самообслужване, отделят
сметките си за своите дейности по наземно
обслужване от сметките за други дейности
в съответствие с действащото счетоводно
законодателство.
(2) Лицата по ал. 1 предоставят необходимите данни в Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ в 20-дневен срок след изтичането на съответната календарна година. Въз основа на получените
данни ръководителят на Главна дирекция
„Гра ж данска възд у хоп лавателна а дминистрация“ възлага извършване на проверка за
спазване изискването на ал. 1 на независим
регистриран одитор по смисъла на Закона за
независимия финансов одит.“
Допълнителна разпоредба
§ 5. Навсякъде в закона думите „министърът
на земеделието и продоволствието“ се заменят
с „министърът на земеделието и храните“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 18 май 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
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РЕШЕНИЕ

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

за отменяне на Военната доктрина на Репуб
лика България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменение № 2
на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и
Национална компания „Български държавни
железници“ (България – железопътен проект
на Трансевропейската мрежа) и на Изменение
№ 2 на Финансовия договор между Република
България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници“ (България – железопътен
проект на Трансевропейската мрежа – проект
Б), приет от ХLI Народно събрание на 19 май
2011 г.
Издаден в София на 26 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България

ЗАКОН

за ратифициране на Изменение № 2 на Фи
нансовия договор между Република България
и Европейската инвестиционна банка и На
ционална компания „Български държавни
железници“ (България – железопътен проект
на Трансевропейската мрежа) и на Изменение
№ 2 на Финансовия договор между Републи
ка България и Европейската инвестиционна
банка и Национална компания „Български
държавни железници“ (България – желе
зопътен проект на Трансевропейската мре
жа – проект Б)
Чл. 1. Ратифицира Изменение № 2 на
Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и
Национална компания „Български държавни
железници“ (България – железопътен проект
на Трансевропейската мрежа), сключено чрез
размяна на писма на 29 ноември 2010 г.
Чл. 2. Ратифицира Изменение № 2 на
Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и
Национална компания „Български държавни
железници“ (България – железопътен проект
на Трансевропейската мрежа – проект Б),
сключено чрез размяна на писма на 29 ноември 2010 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 19 май 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
6131

РЕШИ:
Отменя Военната доктрина на Република
България, приета с решение на Народното
събрание от 8 април 1999 г., изменена и допълнена с решение на Народното събрание от
22 февруари 2002 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 25 май 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6391

ДЕКЛАРАЦИЯ

срещу опитите за подкопаване на етническия
и религиозен мир в страната
Народните представители осъждат категорично агресията на Политическа партия Атака
на 20 май 2011 г. срещу вярващите в центъра
на столицата. Особено скандално е, че това е
направено в свещения за мюсюлманите петъчен
ден по време на задължителната им молитва.
С тези свои действия тази партия се изолира
от българското демократично общество.
Поведението є е дълбоко чуждо на българския народ, на неговата религиозна търпимост
и етническа толерантност. Изразяваме дълбока
загриженост от опитите да бъде подкопан етническият мир и да се създаде напрежение между
българските граждани на религиозна основа.
След своя опит за агресия срещу етническия
мир, създаващ заплаха за националната сигурност на Република България, Политическа партия Атака е опасна за управлението на страната.
Както повелява българската Конституция,
недопустимо е религиозните общности и институции, както и верските убеждения, да се
използват за политически цели.
Народните представители настояваме всички
компетентни държавни институции, включително прокуратурата и съдът, да предприемат
необходимите мерки и да осигурят спазването
на Конституцията и законите на Република
България.
Призоваваме средствата за масова информация към отговорно поведение, което в този
напрегнат и изпълнен с провокации момент
е да не дават трибуна на езика на омразата.
Декларацията е приета от 41-ото Народно
събрание на 27 май 2011 г. и е подпечатана
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6402
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М И Н ИС Т Е Р С К И С ЪВЕ Т
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140
ОТ 17 МАЙ 2011 Г.

за приемане на Наредба за изискванията
за етикетиране и предоставяне на стан
дартна информация за продукти, свързани
с енергопотреблението, по отношение на
консумацията на енергия и на други ресурси
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне
на стан дартна информаци я за п род у к т и,
свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на
други ресурси.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на
консумацията на енергия и други ресурси,
приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от
2006 г.; изм., бр. 4 от 2007 г.).
2. Постановление № 187 на Министерския
съвет от 2006 г. за приемане на Наредба за
изискванията за етикетиране на битови уреди
по отношение на консумацията на енергия
и други ресурси (ДВ, бр. 65 от 2006 г.).
3. Постановление № 374 на Министерския
съвет от 2006 г. за изменение на Наредбата
за изискванията за етикетиране на битови
у реди по отношение на консумацията на
енергия и други ресурси, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от
2006 г. (ДВ, бр. 4 от 2007 г.).
§ 2. В чл. 5, ал. 2 на Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди
по отношение на шума, излъчван от тях във
въздуха, приета с Постановление № 186 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 65 от 2006 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.), думите
„Наредбата за изискванията за етикетиране
на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси, приета с
Постановление № 187 на Министерския съвет
от 2006 г.“ се заменят с „Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на
стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на
консумацията на енергия и на други ресурси“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
21 юли 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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НАРЕДБА

за изискванията за етикетиране и предос
тавяне на стандартна информация за про
дукти, свързани с енергопотреблението, по
отношение на консумацията на енергия и
на други ресурси
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. редът за п редоставяне информаци я
на потребителите чрез етикети и информационни листове относно консумацията
на енергия и на други ресурси, както и на
друга информация за продукти, свързани с
енергопотреблението (ПСЕ);
2. задълженията на лицата, които пускат
на пазара и/или пускат в експлоатация продукти по т. 1, и на търговците за осигуряване
и за поставяне на етикети на тези продукти.
Чл. 2. Наредбата се прилага за ПСЕ, които
при употреба оказват значително пряко или
непряко въздействие върх у консумацията
на енергия и когато е приложимо, на други
основни ресурси.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. продукти, свързани с енергопотреблението – втора употреба;
2. п ревозни средст ва за п ът ниц и и ли
товари;
3. табелите с информация за техническите
характеристики на ПСЕ или други подобни
табели, закрепвани към ПСЕ, които са свързани с безопасното им използване.
Чл. 4. (1) Информацията по чл. 1, т. 1 за
ПСЕ, предложени за продажба, отдаване под
наем, лизинг или изложени за потребителите
пряко или непряко с помощта на средства
за дистанционна прода жба, вк лючително
интернет, се предоставя в съответствие с
изискванията на приложимите делегирани
регламенти, приети съгласно чл. 10 от Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно
посочването на консумацията на енергия и
на други ресурси от продукти, свързани с
енергопотреблението (ОВ, L 153, 18.06.2010 г.,
стр. 4) или съгласно приложимите изисквания на раздели ІІІ – Х.
(2) За ПСЕ, предназначени за вграждане
или монтиране, информация се предоставя
само когато такава се изисква от приложимия делегиран регламент.
(3) Всяка реклама за конкретен модел ПСЕ,
който е обхванат от делегиран регламент,
включва информация относно енергийния
клас на продукта, когато се предоставя информация за енергопотреблението или цената.
(4) Всички рекламни материали с техническа информация относно ПСЕ, в които се
описват конкретни технически показатели
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на п род у к та – тех ни ческ и ръководст ва и
бр ош у ри на п р ои звод и т е л я, о т печат а н и
или онлайн, предоставят на потребителите
необходимата информация относно консумацията на енергия или включват информация
относно енергийния клас на продукта.
Раздел IІ
Задължения на лицата, които пускат на
пазара и/или пускат в действие ПСЕ, и на
търговците
Чл. 5. (1) Лицата, които пускат на пазара
и/или пускат в действие ПСЕ, са длъжни
да осигурят етикети и информационни листове на български език за консумацията
на енергия и други ресурси и допълнителна
информация за продуктите по чл. 2 в съответствие с приложимите изисквания на
делегираните регламенти и наредбата.
(2) Информационният лист е част от съдържанието на всички технически проспекти за
ПСЕ. Когато такива технически проспекти не
се осигуряват от лицата по ал. 1, те трябва да
представят информационните листове с други
информационни материали към продукта.
(3) Лицата по ал. 1 са отговорни за достоверността на информацията в етикетите
и информационните листове.
(4) Информацията от етикета и информационния лист може да бъде публикувана и
разпространявана без специалното съгласие
на лицата по ал. 1.
Чл. 6. (1) Всеки търговец е длъжен да
предлага за продажба на потребителя продукти по чл. 2, снабдени с етикети и информационни листове на български език, които
отговарят на приложимите изисквания на
делегираните регламенти и на наредбата.
(2) Когато продукт по чл. 2 се предлага
за продажба, търговецът поставя етикет на
видно място в съответствие с изискванията
на делегираните регламенти и на наредбата
и включва фиша в техническите проспекти
за продукта или в другата литература, която
придружава продуктите.
(3) Лицата по чл. 5, ал. 1 осигуряват безплатно на търговците необходимите етикети, като са свободни да избират собствена
система на снабдяване с етикетите.
(4) Когато търговец изпраща искане за
етикети, лицето по чл. 5, ал. 1 е длъжно
да осиг у ри своевременното доставяне на
исканите от търговеца етикети.
(5) Когато продуктите се предлагат за
продажба, отдаване под наем или лизинг
по начин, който предполага, че потенциалните крайни потребители не могат да видят
предлагания продукт, търговецът осигурява
на потребителите информацията, съдържаща
се в етикета и в информационния лист на
продукта, преди те да го закупят. Начинът,
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по който етикетът, информационният лист
или посочената върху етикета или в информационния лист информация се предоставя
на потенциалните крайни потребители, се
определя в делегираните регламенти или в
раздели ІІІ – Х.
Чл. 7. (1) Лицата по чл. 5, ал. 1 съставят
техническа документация, която позволява
да се установи достоверност та на съдържащата се в етикета и в информационния
лист информация. За целта те могат да използват документация, изготвена по други
нормат и вн и изиск ва н и я, за с ъо т ве т н и т е
продукти по чл. 2.
(2) Техническата документация по ал. 1
включва:
1. общо описание на продукта;
2. резултати от направени проектни изчисления, ако е необходимо;
3. протоколи от проведени изпитвания,
вк л юч и т ел но изп и т ва н и я, п р оведен и о т
нотифицирани органи, определени съгласно
други приложими нормативни актове;
4. данни, с помощта на които различните
модели могат да бъдат еднозначно идентифицирани, в случаите, когато количествени характеристики се използват за сходни
модели.
(3) Лицата по чл. 5, ал. 1 съхраняват документацията по ал. 2 за период 5 години
след производството на последното изделие
и я предоставят на органите по чл. 32 при
поискване.
(4) Л и цата по ч л. 5, а л. 1 оси г у ря ват
п ри за я вено иск а не елек т ронен вариа н т
на техническата документация по ал. 1 на
Ком иси я та за за щ и та на по т реби т ел и т е
(КЗП), на компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, и на
Европейската комисия в срок 10 работни
дни от получаване на искането.
Раздел ІІІ
Етикетиране и предоставяне на стандартна
информация за битови хладилни уреди
Чл. 8. (1) Етикетите, с които са снабдени домашните хладилници, замразителите,
уредите за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинациите между
тя х, зах ранвани с елект рическа енерги я,
наричани по-нататък „хладилни уреди“, се
изготвят съгласно приложение № 1, част І.
Етикетът се поставя отвън, отпред или отгоре на хладилния уред.
(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
хладилните уреди, трябва да са в съответствие с приложение № 1, част ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5 печатните
материали, чрез които се извършват предложенията за продажба, отдаване под наем
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или продажба на изплащане, като писмени
оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други електронни
медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 1, част ІІІ.
(4) К ласовете на енергийна ефективност
на хладилните уреди се определят съгласно
приложение № 1, част ІV.
Чл. 9. (1) Изискванията на чл. 8 се прилагат за хладилните уреди и когато те се
продават не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 8 не се прилагат
за модели хладилни уреди:
1. чието производство е преустановено
преди 1 септември 2004 г.;
2. които могат да използват други източници на енергия.
Чл. 10. (1) Информацията, изисквана по
чл. 8, се определя в съответствие с националните стандарти, които въвеж дат хармонизирани европейски стандарти, данните за
които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съгласно чл. 1,
т. 2 от Директива на Комисията 94/2/ЕО от
21 януари 1994 г., прилагаща Директива на
Съвета 92/75/ЕЕО по отношение на енергийното етикетиране на битови електрически хладилници, замразители и техните
комбинации (OВ, L 45, 17.02.1994 г., стр. 1).
(2) Когато информацията по отношение на
определен комбиниран модел е определена
чрез изчисляване на основата на проектиране
и/или екстраполация от други комбинации,
документацията включва подробности за тези
изчисления и/или за проведените тестове
за проверка на точността на направените
изчисления (подробности за математическия
модел за изчисляване и направените измервания за проверка на този модел).
Раздел ІV
Етикетиране и предоставяне на стандартна
информация за битови перални машини
Чл. 11. (1) Етикетите, с които са снабдени битовите перални машини, захранвани
с електрическа енергия, наричани по-нататък „битови перални машини“, се изготвят
съгласно приложение № 2, част І. Етикетът
се поставя отвън, отпред или отгоре на битовата перална машина.
(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
битовите перални машини, трябва да са в
съответствие с приложение № 2, част ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5 печатните
материали, чрез които се извършват предложенията за продажба, отдаване под наем
или продажба на изплащане, като писмени
оферти, каталог за поръчки по пощата, ре-
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клама по интернет или други електронни
медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 2, част ІІІ.
(4) К ласовете на енергийна ефективност
на битовите перални машини се определят
съгласно приложение № 2, част ІV.
(5) Еквивалентните термини на езиците на
държавите – членки на Европейския съюз, на
езиците, използвани в приложение № 2, части
І – ІV, са дадени в приложение № 2, част V.
Чл. 12. (1) Изиск вани ята на чл. 11 се
прилагат за битови перални машини и когато те се продават не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 11 не се прилагат
за модели битови перални машини:
1. чието производство е преустановено
преди 1 септември 2004 г.;
2. които могат да използват други източници на енергия;
3. без възможност за центрофугиране;
4. с отделни отделения за пране и центрофугиране (с двойни вани).
Ч л. 13. И нформа ц и я та, изиск ва на по
чл. 11, се определя в съответствие с националните стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, данни за
които са публикувани в „Официален вестник“
на Европейския съюз, съгласно чл. 1, т. 2 от
Директива на Комисията 95/12/ЕО от 23 май
1995 г., прилагаща Директива на Съвета
92/75/ЕЕО по отношение на енергийното
етикетиране на битови пера лни машини
(OВ, L 136, 21.06.1995 г., стр. 1).
Раздел V
Етикетиране и предоставяне на стандартна
информация за битови барабанни сушилни
машини
Чл. 14. (1) Етикетите, с които са снабдени битовите барабанни сушилни машини,
захранвани с електрическа енергия, наричани по-нататък „битови барабанни сушилни
машини“, се изготвят съгласно приложение
№ 3, част І. Етикет ът се поставя отвън,
отпред или отгоре на битовата барабанна
сушилна машина.
(2) Съд ържаниет о и формат ът на информационните листове, които се изготвят
за битовите барабанни сушилни машини,
трябва да са в съответствие с приложение
№ 3, част ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5 печатните
материали, чрез които се извършват предложенията за продажба, отдаване под наем
или продажба на изплащане, като писмени
оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други електронни
медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 3, част ІІІ.
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(4) К ласовете на енергийна ефективност
на битовите барабанни сушилни машини се
определят съгласно приложение № 3, част ІV.
(5) Еквивалентните термини на езиците
на д ърж а ви т е – ч лен к и на Евр опейск и я
съюз, на езиците, използвани в приложение
№ 3, части І – ІV, са дадени в приложение
№ 3, част V.
Чл. 15. (1) Изиск вани ята на чл. 14 се
п ри ла гат за би т ови бараба н н и су ш и л н и
машини и когато те се продават не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 14 не се прилагат за модели битови барабанни сушилни
машини:
1. чието производство е преустановено
преди 1 септември 2004 г.;
2. които могат да използват други източници на енергия.
Ч л. 16. И нформа ц и я та, изиск ва на по
чл. 14, се определя в съответствие с националните стандарти, които въвеж дат хармонизирани европейски стандарти, данни за
които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съгласно чл. 1,
т. 2 от Директива на Комисията 95/13/ЕО
от 23 май 1995 г., прилагаща Директива на
Съвета 92/75/ЕЕО по отношение на енергийното етикетиране на битови сушилни
машини (OВ, L 136, 21.06.1995 г., стр. 28).
Раздел VІ
Етикетиране и предоставяне на стандартна
информация за битови комбинирани перал
ни/сушилни машини
Чл. 17. (1) Етикетите, с които са снабдени
битови комбинирани пера лни/су шилни машини, захранвани с елект рическа енерги я,
наричани по-натат ък „битови комбинирани
пера л н и/су ш и л н и ма ш и н и“, с е изг о т вя т
съгласно приложение № 4, част І. Етикет ът
се поставя отвън, отпред или отгоре на
би т овата комби н и ра на пера л на/су ш и л на
машина.
(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
битовите комбинирани пера лни/су шилни
машини, трябва да са в съответствие с приложение № 4, част ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5 печатните
материали, чрез които се извършват предложенията за продажба, отдаване под наем
или продажба на изплащане, като писмени
оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други електронни
медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 4, част ІІІ.
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(4) К ласовете на енергийна ефективност
на битовите комбинирани перални/сушилни
машини се определят съгласно приложение
№ 4, част ІV.
(5) Еквивалентните термини на езиците
на д ърж а ви т е – ч лен к и на Евр опейск и я
съюз, на езиците, използвани в приложение
№ 4, части І – ІV, са дадени в приложение
№ 4, част V.
Чл. 18. (1) Изиск вани ята на чл. 17 се
прилагат за битови комбинирани перални/
сушилни машини и когато те се продават
не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 17 не се прилагат
за модели комбинирани перални/сушилни
машини:
1. чието производство е преустановено
преди 1 септември 2004 г.;
2. които могат да използват други източници на енергия.
Ч л. 19. И нформа ц и я та, изиск ва на по
чл. 17, се получава в съответствие с националните стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, данни за
които са публикувани в „Официален вестник“
на Европейския съюз, съгласно чл. 1, т. 2
от Директива на Комисията 96/60/ЕО от
19 септември 1996 г., прилагаща Директива на Съвета 92/75/ЕЕО по отношение на
енергийното етикетиране на битови комбинирани перални – сушилни машини (OВ, L
266, 18.10.1996 г., стр. 1).
Раздел VІІ
Етикетиране и предоставяне на стандартна
информация за битови миялни машини
Чл. 20. (1) Етикетите, с които са снабдени битовите миялни машини, захранвани с
електрическа енергия, наричани по-нататък
„битови миялни машини“, се изготвят съгласно приложение № 5, част І. Етикетът
се поставя отвън, отпред или отгоре на
битовата миялна машина.
(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
битовите миялни машини, трябва да са в
съответствие с приложение № 5, част ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5 печатните
материали, чрез които се извършват предложенията за продажба, отдаване под наем
или продажба на изплащане, като писмени
оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други електронни
медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 5, част ІІІ.
(4) К ласовете на енергийна ефективност
на битовите миялни машини се определят
съгласно приложение № 5, част ІV.
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(5) Еквивалентните термини на езиците
на д ърж а ви т е – ч лен к и на Евр опейск и я
съюз, на езиците, използвани в приложение
№ 5, части І – ІV, са дадени в приложение
№ 5, част V.
Чл. 21. (1) Изискванията на чл. 20 се прилагат за битови миялни машини и когато те
се продават не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 20 не се прилагат за:
1. модели битови миялни машини, чието
производство е преустановено преди 1 септември 2004 г.;
2. битови миялни машини, които могат
да използват други източници на енергия.
Ч л. 22. И нформа ц и я та, изиск ва на по
чл. 20, се определя в съответствие с националните стандарти, които въвеж дат хармонизирани европейски стандарти, данни за
които са публикувани в „Официален вестник“
на Европейския съюз, съгласно чл. 1, т. 2
от Директива на Комисията 97/17/ЕО от
16 април 1997 г., прилагаща Директива на
Съвета 92/75/ЕЕО по отношение на енергийното етикетиране на битови миялни машини
(OВ, L 118, 07.05.1997 г., стр. 1).
Раздел VІІІ
Етикетиране и предоставяне на стандартна
информация за битови лампи
Чл. 23. (1) Етикетите, с които са снабдени
битовите лампи, захранвани директно от
мрежата (нажежаеми лампи и компактни
луминесцентни лампи с вграден баласт), и
битови луминесцентни лампи (включително
тръбни и компактни луминесцентни лампи
без вграден баласт), наричани по-нататък
„битови лампи“, се изготвят съгласно приложение № 6, част І. В случаите, когато един
уред може да бъде взет „на части“ от крайните потребители по смисъла на наредбата,
„битова лампа“ ще означава частта/частите,
която/които излъчва/излъчват светлина.
(2) Етикетът по ал. 1 се поставя, отпечатва или прикачва на външната страна на
индивидуалната опаковка на лампата. Нищо
друго, което е поставено, отпечатано или
прикачено на индивидуалната опаковка на
лампата, не трябва да скрива или да намалява неговата видимост.
(3) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
битовите лампи, трябва да са в съответствие
с приложение № 6, част ІІ.
(4) В случаите по чл. 6, ал. 5 печатните
материали, чрез които се извършват предложенията за продажба, отдаване под наем
или продажба на изплащане, като писмени
оферти, каталог за поръчки по пощата, ре-
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клама по интернет или други електронни
медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 6, част ІІІ.
(5) К ласовете на енергийна ефективност
на би тови лампи се оп редел я т съгласно
приложение № 6, част ІV.
Чл. 24. (1) Изискванията на чл. 23 се
прилагат за битовите лампи и когато те се
продават не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 23 не се прилагат за:
1. модели битови лампи, чието производство е преустановено преди 1 септември
2004 г.;
2. битови лампи, които могат да използват
други източници на енергия;
3. лампи със светлинен поток, по-голям
от 6500 lm;
4. лампи с входна мощност, по-малка
от 4 W;
5. рефлекторни лампи;
6. лампи, които се пускат на пазара, излъчващи светлина извън видимия диапазон
(от 400 nm до 800 nm);
7. лампи, които се пускат на пазара като
част от проду кт, основното предназначение
на който не е да осветява; когато лампата
се п ред лага за п рода жба, под наем и ли
като пок у пка на изплащане или е изложена отделно (например като резервна част),
тя т рябва да отговаря на изиск вани ята на
наредбата.
Ч л. 25. И нформа ц и я та, изиск ва на по
чл. 23, се определя в съответствие с националните стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, данни за
които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съгласно чл. 1,
т. 4 от Директива на Комисията 98/11/ЕС
от 27 януари 1998 г., прилагаща Директива на Съвета 92/75/ЕЕО по отношение на
енергийното етикетиране на битови лампи
(OВ, L 71, 10.03.1998 г., стр. 1).
Раздел ІХ
Етикетиране и предоставяне на стандартна
информация за битови въздушни климати
затори
Чл. 26. (1) Етикетите, с които са снабдени битовите възд у шни к лиматизатори,
захранвани с елект рическа енерги я, така
както са определени в БДС ЕN 814-1 и в
БДС EN 255-1 или в стандартите по чл. 28,
нари ча н и по -нат ат ък „би т ови въ зд у ш н и
к лиматизатори“, се изготвят съгласно приложение № 7, част І. Етикет ът се поставя
отвън, отпред или отгоре на битови я възду шен к лиматизатор така, че да се ви ж да
ясно и да не е закрит.
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(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
битовите въздушни климатизатори, трябва да
са в съответствие с приложение № 7, част ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5 печатните
материали, чрез които се извършват предложенията за продажба, отдаване под наем
или продажба на изплащане, като писмени
оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други електронни
медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 7, част ІІІ.
(4) К ласовете на енергийна ефективност
на битовите възду шни к лиматизатори се
определят съгласно приложение № 7, част ІV.
(5) Еквивалентните термини на езиците
на д ърж а ви т е – ч лен к и на Евр опейск и я
съюз, на езиците, използвани в приложение
№ 7, части І – ІV, са дадени в приложение
№ 7, част V.
Чл. 27. (1) Изискванията на чл. 26 се прилагат за битови въздушни климатизатори и
когато те се продават не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 26 не се прилагат
за модели битови въздушни климатизатори:
1. чието производство е преустановено
преди 1 септември 2004 г.;
2. които могат да използват други източници на енергия;
3. с хладилна мощност, по-голяма от 12 kW;
4. работещи на принципа възду х-вода и
вода-вода.
Ч л. 28. И нформа ц и я та, изиск ва на по
чл. 26, се определя в съответствие с националните стандарти, които въвеж дат хармонизирани европейски стандарти, данни
за кои т о са п у бл и к у ва н и в „Офи ц иа лен
вестник“ на Европейския съюз, съгласно
ч л. 2, т. 1, параг раф 1 о т Ди рек т ива на
Комисията 2002/31/ЕО от 22 март 2002 г.,
п ри ла га ща Д и рек т и ва на С ъве та 92/75/
ЕЕО по отношение на енергийното етикетиране на битови климатизатори (OВ, L 86,
03.04.2002 г., стр. 26).
Раздел Х
Етикетиране и предоставяне на стандартна
информация за битови електрически фурни
Чл. 29. (1) Етикетите, с които са снабдени
битовите електрически фурни, захранвани с
електрическа енергия, включително фурни,
които работят с прегрята пара, и фу рни,
които са част от по-големи уреди, наричани
по-нататък „битови електрически фурни“, се
изготвят съгласно приложение № 8, част І.
Етикетът се поставя отвън, отпред или отгоре на битовата електрическа фурна така,
че да се вижда ясно и да не е закрит.
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(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
битовите електрически фурни, трябва да са
в съответствие с приложение № 8, част ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5 печатните
материали, чрез които се извършват предложенията за продажба, отдаване под наем
или продажба на изплащане, като писмени
оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други електронни
медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 8, част ІІІ.
(4) Класовете на енергийна ефективност на
битовите електрически фурни се определят
съгласно приложение № 8, част ІV.
(5) Еквивалентните термини на езиците
на д ърж а ви т е – ч лен к и на Евр опейск и я
съюз, на езиците, използвани в приложение
№ 8, части І – ІV, са дадени в приложение
№ 8, част V.
Чл. 30. (1) Изисквани ята на чл. 29 се
прилагат за битови електрически фурни по
ал. 1 и когато те се продават не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 29 не се прилагат
за модели битови електрически фурни:
1. чието производство е преустановено
преди 1 септември 2004 г.;
2. които могат да използват други източници на енергия;
3. които не попадат в обхвата на българските стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти за измервания, с
помощта на които се получава информацията
по чл. 1, т. 1;
4. преносими фурни, които са част от
уреди, различни от закрепени уреди, с тегло, по-малко от 18 kg, при условие че те
са проектирани за вграждане;
5. които работят с пара.
Ч л. 31. И нформа ц и я та, изиск ва на по
чл. 29, се определя в съответствие с националните стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, данни
за кои т о са п у бл и к у ва н и в „Офи ц иа лен
вестник“ на Европейския съюз, съгласно
ч л. 2, т. 1, параг раф 1 о т Ди рек т ива на
Комиси ята 20 02/40/ЕС от 8 май 20 02 г.,
прилагаща Директива на Съвета 92/75/ЕЕО
по отношение на енергийното етикетиране
на битови електрически фурни (OВ, L 128,
15.05.2002 г., стр. 45).
Раздел ХІ
Контрол
Чл. 32. Председателят на КЗП или упълномощено от него длъжностно лице осъществява контрол за съответствието на пусканите
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на пазара продукти по чл. 2 с приложимите
изисквания на делегираните регламенти и
на наредбата.
Чл. 33. (1) Не може да се забранява или
ограничава пускането на пазара и/или пускането в действие на продукти по чл. 2, ако
са изпълнени приложимите изисквания на
делегираните регламенти и на наредбата.
(2) Когато продукти по чл. 2 са предложени
за продажба, ще се смята, че представената
информация на етикетите и информационните листове съответства на приложимите
изисквания на делегираните регламенти и
на наредбата, освен ако в резултат на проверките съгласно глава десета „Контрол“
от Закона за защита на потребителите се
установи несъответствие.
(3) Органите по чл. 32 могат да изиск ват от лицата по чл. 5, а л. 1 съставената
техническа док у ментаци я съгласно чл. 7,
а л. 2 за установяване достоверност та на
и нформа ц и я та, п редс та вена на е т и ке т ите и информационните листове, ако има
съмнени я за нару шаване на прилож имите
изиск вани я на делегираните регламенти и
на наредбата.
(4) В случаите по чл. 192а, ал. 2, т. 3 от
Закона за защита на потребителите КЗП
уведомява Европейската комисия и другите
държави членки за предприетите действия.
Чл. 34. (1) Комисията за защита на потребителите осъществява сътрудничество с
компетентните органи на държавите членки,
които отговарят за прилагането на Директива 2010/30/ЕС, чрез взаимен обмен на
информация и предоставя информация на
Европейската комисия по въпроси, свързани
с прилагането на наредбата и на делегираните регламенти.
(2) При осъществяване на сътрудничеството по ал. 1 КЗП осигурява сигурност и
поверителност на обработваната информация
и защита на чувствителната информация,
получена при тази процедура.
Чл. 35. Ежегодно до 20 февруари председателят на КЗП предоставя на министъра
на икономиката, енергетиката и т у ризма
информация за предходната година за изпълнението на чл. 5, 6 и 7 и за прилагането
на изискванията за поставяне на етикети,
изготвяне на информационни листа и предоставянето на информация при дистанционните продажби по приложения № 1 – 8.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Прод у к т, свърза н с енерг опо т реб лението“ (ПСЕ) е всяка стока, която при
у пот реба оказва вли яние върх у консу маци-
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ята на енерги я и която се пуска на пазара
и/или се пуска в действие в Европейск и я
съюз, вк лючително части, които са предназначени за вгра ж дане в ПСЕ и обхванати
от наредбата, които се предлагат на пазара
и/или се п ускат в действие за крайните
пот ребители като отделни части и чиито
екологични показатели могат да бъдат оценени независимо.
2. „Упълномощен представител“ е физическо или юридическо лице, регистрирано
на територията на Европейския съюз, което
е упълномощено от производител да действа
от негово име за изпълнение на задълженията му, свързани с пускането на стоките
на пазара.
3. „Пускане на пазара“ е първото предоставяне на продукт на пазара на Европейския съюз с цел да бъде разпространен
или използван в рамките на Съюза срещу
възнаграждение или безплатно независимо
от техниката на продаване.
4. „Лице, което пуска на пазара и/или
пуска в действие ПСЕ“ е производител или
негов у пълномощен представител в Европейск и я съюз, вносител или всяко дру го
физи ческо и л и юри д и ческо л и це, кое т о
п уска на пазара и/или п уска в действие
ПСЕ от обхвата на наредбата на пазара на
Европейск и я съюз.
5. „Пускане в действие“ означава първото
използване по предназначение на ПСЕ в
Европейския съюз.
6. „Информационен лист“ е информационна таблица с технически данни за ПСЕ.
7. „Други основни ресурси“ са вода, химикали или други вещества, употребявани
от ПСЕ, обхванати от наредбата, при нормалното им функциониране.
8. „Допълнителна информация“ е друга
информация относно показателите и характеристиките на даден ПСЕ, която е свързана
със или е полезна за преценяване на консумацията на енергия или на други основни
ресурси въз основа на измерими данни.
9. „Пряко въздействие“ е въздействието
на ПСЕ, които реално консумират енергия
при употреба.
10. „Непряко въздействие“ е въздействието на ПСЕ, които не консумират енергия,
но при употреба допринасят за икономиите
на енергия.
11. „Неразрешена употреба на етикет“ е
използването на етикет от физически или
юридически лица, различни от компетентните органи на държавите членки или от
институции на Европейския съюз, по-начин,
който не е предвиден в наредбата или в
делегиран акт.

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите.
§ 3. Наредбата въвеж да разпоредбите на
Директива 2010/30/ЕС, Директива 94/2/ЕО,
изменена с Директива на Комисията 2003/66/
ЕО от 3 юли 2003 г., изменяща Директива
94/2/ЕО, прилагаща Директива на Съвета
92/75/ЕЕО по отношение на енергийното
етикетиране на битови електрически хладилници, замразители и техните комбинации
(OВ, L 170, 07.07.2003 г., стр. 10), Директива
95/12/ЕО, Директива 95/13/ЕО, Директива
96/60/ЕО, Директива 97/17/ЕО, Директива
98/11/ЕС, Директива 2002/31/ЕО и Директива 2002/40/ЕС.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 20 юли 2011 г.
Приложение № 1
към чл. 8
Част І
Етикет
1. Етикетът е в съответствие със следното
графично изображение:

35 mm

5 mm

73 mm

Енергия
Производител
Модел

33 mm

Logo
ABC
123

5 mm

I
II

По-ефективен

90 mm

III

IV
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Височината на стрелката, съдържаща буквата,
е не по-малка от два пъти и не по-голяма от
два пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът
е получил такъв знак, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 ноември 2010 г. относно екомаркировката на ЕС (ОВ, L 27, 30.01.2010 г., стр. 1).
V. Консумация на енергия, определена в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1, но
изразена в kWh за година (т.е. за 24 h х 365 дни).
VІ. Сума от полезните обеми на всички отделения, които не са класифицирани със „звезда“
(т.е. с експлоатационна температура > -6 °С).
VІІ. Сума от полезните обеми на всички отделения за съхраняване на замразени хранителни
продукти, които са класифицирани със „звезда“
(т.е. с експлоатационна температура < -6 °С).
VІІІ. Брой на означените звезди на отделенията за съхраняване на хранителни продукти
в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1.
Когато дадено отделение не е класифицирано
със „звезда“, съответното място се оставя празно.
ІХ. Ниво на шум. Когато се предоставя такава
информация, тя се определя в съответствие с
Наредбата за изискванията за етикетиране на
битови уреди по отношение на шума, излъчван
от тях във въздуха, приета с Постановление
№ 186 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2006 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.).
Х. Използваният български държавен стандарт
за определяне консумацията на енергия.
3. Индикаторната буква за А+ и А++ на
устройствата е разположена на същата позиция,
както индикаторната буква А за клас устройства
А и е в съответствие със следното графично
изображение:

А+

А++

21 mm

30 mm

По-ниско ефективен
Консумация на енергия kWh/година
(Основана на стандартни опитни резултати за 24 h)

V

Действителната консумация
ще зависи от това как се използва
уредът и къде е разположен

Обем за пресни продукти ℓ
Обем за замразени продукти ℓ

Ниво на шум

(dB(A) за 1 pW)

44 mm

XYZ
xyz
xyz

xz

VI
VII
VIII
IX

Допълнителна информация се съдържа
в техническия проспект

БДС EN 153 Май 1990
Директива 94/2/ЕO за хладилници

X

2. Информацията, която се включва в полетата на етикета, е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на
пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда
съгласно част ІV. Буквата и съответната стрелка
са разположени на едно и също ниво.

4. Размерите на етикета и полетата в него са
в съответствие с графичното изображение по т. 1.
Използвани цветове:
СЗ – П – Ж – Ч : циан – магента – жълт – черен
Пример: 07Х0 – 0 % циан, 70 % магента,
100 % жълт и 0 % черен.
Стрелки (указатели за класа на енергийна
ефективност):
А: Х0Х0
В: 70Х0
С: 30Х0
D: 00Х0
Е: 03Х0
F: 07Х0
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G: 0ХХ0
Цветът на контура е Х070.
Цветът на фона на стрелката за енергийната
ефективност на уреда е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.
Част ІІ
Информационен лист
Информационният лист съдържа следната информация (тя може да бъде дадена под формата
на таблица, която представя уредите, доставяни
от едно и също лице по чл. 5, ал.1):
1. Производител, неговият упълномощен
представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (търговска марка).
2. Идентификационен номер на модела.
3. Вид на хладилния уред, както следва:
Категория

Вид на уреда

1

Х ладилник без отделение за ниска
температура

2

Хладилник/охладител

3

Хладилник

4

Хладилник

5

Хладилник

6

Хладилник

7

Хладилник/замразител/уред за съхраняване на замразени хранителни продукти

8

Замразител/уред за съхраняване на замразени хранителни продукти тип „шкаф“

9

Замразител/уред за съхраняване на замразени хранителни продукти тип „ракла“

10

За тази категория уреди доставчикът
може да избере собствено описание на
типа уред

4. Клас на енергийна ефективност на модела
съгласно част ІV, изразен като „Клас на енергийна ефективност ….. върху скала от А++ (найефективен) до G (най-нискоефективен). Когато
тази информация е представена в табличен вид,
тя може да бъде изразена и по други начини,
изразяващи ясно градацията на скалата от А++
(най-ефективен клас) към G (най-нискоефек
тивен клас)“.
5. Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите, изброени
в таблицата, е получил екомаркировка на ЕС
в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 г. относно екомаркировката на ЕС,
тази информация може да се включи в информационния лист, като в този случай описанието
започва с копие на знака за екомаркировката.
6. Консумация на енергия, определена в
съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1,
изразено в kWh за година (т.е. за 24 h х 365 дни)
и описано като: „Консумация на енергия XYZ
kWh за година, основана на стандартни опитни
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резултати за 24 h. Действителната консумация
на енергия ще зависи от това, как се използва
уредът и къде е разположен.“
7. Полезен обем на отделенията за съхраняване
на пресни хранителни продукти (5 °С), определен
в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1:
– не се отнася за категории 8 и 9;
– за категории 2 и 10 полезният обем на всяко
отделение трябва да бъде описан в списък и да
бъде определен в съответствие със стандартите
по чл. 10, ал. 1.
8. Полезен обем на отделенията за съхраняване
на замразени хранителни продукти, определен
в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1:
– не се отнася за категории 1, 2 и 3; за уреди
от категория 3 се дава полезният обем на отделението за съхраняване на лед;
– за категории 2 и 10 полезният обем на всяко
отделение трябва да бъде описан в списък и да
бъде определен в съответствие със стандартите
по чл. 10, ал. 1.
9. Брой на означените звезди в отделенията за
съхраняване на замразени хранителни продукти,
ако има такива, определено в съответствие със
стандартите по чл. 10, ал. 1.
10. Текстът „без скрежообразуване“ може да
бъде включван в информационния лист в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1.
11. Време за допустимо повишаване на
температурата, определено в съответствие със
стандартите по чл. 10, ал. 1 и изразено като
„Изключването на захранването е безопасно
до Х часа“.
12. Замразителна мощност в килограми за
24 h, определена в съответствие със стандартите
по чл. 10, ал. 1.
13. Климатичен клас, определен в съответствие
със стандартите по чл. 10, ал. 1. Когато уредът
е с „умерен“ климатичен клас, съответното означение може да бъде пропуснато.
14. Ниво на шум. Когато се предоставя такава
информация, тя се определя в съответствие с
Наредбата за изискванията за етикетиране на
битови уреди по отношение на шума, излъчван
от тях във въздуха.
15. Ако моделът е произведен за „вграждане“,
това трябва да се отбележи.
Когато даден уред има повече от едно отделение за пресни и замразени хранителни
продукти, следва да се добавят допълнителни
текстове към т. 7 – 13, за да се включи информация и за тези отделения. В такъв случай
наименованието и редът на описване трябва
да са последователни.
Когато проектната температура на отделение не съответства на системата за означаване
със звезди или на стандартната температура на
отделения за съхраняване на пресни хранителни продукти (5 °С), се посочва тази проектна
температура.
Ако копие от етикета, както цветно, така и
черно-бяло, е включено в информационния лист,
в него се включва информацията, дадена само
в информационния лист.
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Част ІІІ
Дистанционни продажби

Каталозите за поръчки по пощата, другите
печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или по други електронни
медии съгласно чл. 15, ал. 2 съдържат копие на
етикета или следната информация, представена
в посочения ред:
1. Клас на енергийна ефективност (част ІІ,
т. 4);
2. Консумация на енергия (част ІІ, т. 6);
3. Полезен обем на отделенията за съхраняване
на пресни хранителни продукти (част ІІ, т. 7);
4. Полезен обем на отделенията за съхраняване
на замразени хранителни продукти (част ІІ, т. 8);
5. Брой на означените звезди в отделенията за
съхраняване на замразени хранителни продукти
(част ІІ, т. 9);
6. Ниво на шум (част ІІ, т. 14).
Когато в информационния лист се дава и друга
информация, тя се включва в горния списък по
реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата посочена по-горе информация,
трябва да позволяват тя да бъде четлива.
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Стойностите на FF, CC, BI и CH са дадени
в таблица № 3.
Таблица 2
Категория

Индекс на енергийна
ефективност α (I α)

Клас на енергийна
ефективност

30 > I α

A++

42 > I α ≥ 30

А+

I α ≥ 42

А до G (виж т. 2)

Индексът на енергийна ефективност I α в
таблица 1 се определя като:

,
където:
АС е равно на годишната консумация на
енергия на устройството (в съответствие с част І,
т. 2. V).
SC α е равно на стандартната годишна консумация на енергия α на устройството.
SC α е изчислена като:
,
Отделения

където:
V с е полезният обем (в литри) на отделенията
(в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1).
Тс е проектната температура (в оС) на отделението.
Стойностите на М α и N α са дадени в таблица
№ 2.

Вид на уреда

Температура
на най-студеното отделение

Мα

Nα

1

Хладилник без от- > - 6 °C
деление за ниска
температура

0,233

245

2

Х ла д и л н и к /ох ла- > - 6 °C
дител

0,233

245

3

Хладилник
звезда

0,233

245

4

Хладилник (*)

≤ - 6 °C *

0,643

191

5

Хладилник (**)

≤ - 12 °C **

0,450

245

6

Хладилник (***)

≤ - 18 °C
***/*(***)

0,777

303

7

Хладилник/замра- ≤ - 18 °C
зител/уред за съх- ***/*(***)
раняване на замразени хранителни
продукти *(***)

0,777

303

8

З а м р а з и т е л /у р ед ≤ - 18 °C
за съхраняване на *(***)
замразени хранителни продукти тип
„шкаф“

0,539

315

9

З а м р а з и т е л /у р ед ≤ - 18 °C
за съхраняване на *(***)
замразени хранителни продукти тип
„ракла“

0,472

286

10

Уреди с повече от
една врата и други

(1)

(1)

Част ІV
Клас на енергийна ефективност
1. Определение на класове А+ и А++
Устройството се класифицира от клас А+ или
А++, когато индексът на енергийна ефективност алфа (I α) се намира в обхвата, определен
в таблица 1.
Таблица 1

С Т Р. 1 5

б е з > - 6 °C

( 1 ) – за тези устройства температурата и
броят на означените звезди на отделението с
най-ниска температура определят стойностите
на М и N. Устройства с отделения с температура
-18 оС *(***) се разглеждат като „хладилник/
замразител/уред за съхраняване на замразени
хранителни продукти *(***)“.
Таблица 3
Коригиращ
фактор

Стойност

Условие

1

2

3

F F (б е з с к р е жо - 1,2
образуване)

1

Отделения за съхра н я ва не на з а мр а з е н и х р а н и т е лни проду кти, „без
скрежообразуване“
(с п р и н у д и т е л н а
циркулация)
Други, различни от
горните

C C (к л и м ат и ч е н 1,2
клас)

Ус т р о й с т в а к л а с
„тропически“

1,1

Ус т р о й с т в а к л а с
„субтропически“

1

Други, различни от
горните

1,2

Устройства за вграждане (1) с широчина
под 58 см

BI (за вграждане)

С Т Р.
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1

2
1

3

1
7

Х ла дилник/зам рази- (3)
тел/уред за съхраняване на замразени хранителни продукти *(***)

0,777

303

8

З а м р а зи т е л /у р ед з а 2,15 (2) 0,472
съхраняване на замразени х ранителни
продукти тип „шкаф“

286

9

З а м р а зи т е л /у р ед з а 2,15 (2) 0,446
съхраняване на замразени х ранителни
продукти тип „ракла“

181

10

Уреди с повече от една (3)
врата и други

(4)

Други, различни от
горните

( 1) – устройство се приема, че е „за вграждане“, само ако е проектирано изключително за
инсталиране в „интегрирани кухни“, с необходимост от довършителни дейности по вграждането
и проверка на оборудването като цяло.
Ако устройството не е от клас А+ или А++,
то се класифицира в съответствие с т. 2.
2. Определяне на класове от А до G
Класът на енергийна ефективност на уреда
се определя в съответствие с таблица 1:
Таблица 1
Показател за енергийна ефективност: І

Клас на енергийна
ефективност

І < 55

A

55 ≤ І < 75

B

75 ≤ І < 90

C

90 ≤ І < 100

D

100 ≤ І < 110

E

110 ≤ І < 125

F

125 ≤ І
G
където:
– „показател за енергийна ефективност“ (изразен в проценти) е съотношението на годишната
консумация на енергия на уреда (в съответствие
с част І, т. 2. V) към годишната консумация на
енергия на уреда по стандарт;
– „стандартна годишна консумация на енергия“ на уреда (изразена в kWh за година) е =
М × използваемия полезен обем + N;
– „използваем полезен обем“ (изразен в литри) = полезния обем на отделенията за пресни
хранителни продукти + Q × полезния обем на
отделенията за замразени хранителни продукти;
– стойностите на M, N и Q се вземат от
таблица 2.
Таблица 2
Кате-

Вид на уреда

Q

M

N

2

3

4

5

2

1

Хладилник без отде- -

0,233

245

ление за ниска температура
2

Хладилник/охладител 0,75 (1) 0,233

245

3

Хладилник без звезда 1,25

0,233

245

4

Хладилник (*)

1,55

0,643

191

5

Хладилник (**)

1,85

0,450

245

6

Хладилник (***)

2,15

0,657

235

3

4

(4)

5

( 1) – за хладилник/охладител използваемият
полезен обем = полезния обем на отделенията
за съхраняване на пресни хранителни продукти +
Q × полезния обем на отделението за повишена
температура (10 °С) (изразено в литри).
( 2) – за уредите „без скрежообразуване“ съгласно приложение № 5, част І, т. 10 този показател се умножава с условен коефициент 1,2,
като стойността му в този случай е 2,58. (Това се
налага поради възможното отклонение на метода
за измерване, който не допуска образуване на
скреж в нескрежообразуващите уреди, тъй като
на практика образуването на скреж увеличава
консумацията на енергия).
( 3) – използваемият полезен обем AV се изчислява по формулата:
AV = ∑

25 − Tc
20

× Vc × F c за всички отделения,

където Тс е проектната температура (в оС) на
всяко отделение, Vc е полезният обем (в литри)
на всяко отделение, а F c е коефициент, равен
на 1,2 за „нескрежообразуващите“ отделения и
равен на 1 за другите отделения.
( 4) – за тези уреди стойностите на М и N се
определят от температурата и от броя на звездите на отделението с най-ниска температура,
както следва:
Таблица 3
Температура на
най-студеното отделение

Категория/Вид на уреда

М

N

> -6 °С

1/2/3 Хладилник без отде- 0,233 245
ление за ниска температура/хладилник без
звезди/хладилник/
охладител

≤ -6 °С *

4

гория
1
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Други, различни от
горните

CH (отделения за 50 kWh/год. Устройства с отдеохлаждане)
ление за охлаждане
с обем най-ма лко
15 литра
0

ВЕСТНИК

Хладилник (*)

0,643 191

≤ -12 °С ** 5

Хладилник (**)

0,450

245

≤ -18 °С *** 6

Хладилник (***)

0,657

235

Хладилник/
0,777
замразител/уред за
съхраняване на замразени хранителни продукти с отделение
за ниска температура
*(***)

303

7
≤ -18 °С
*(***)
със замразителна
мощност
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Приложение № 2
към чл. 11
Част І
Етикет
1. Етикетът е в съответствие със следното
графично изображение:

41 mm

5 mm

73 mm

33 mm

Енергия

5 mm

Logo

Производител
Модел

ABC
123

I
II

По-ефективен

90 mm

III

IV
По-ниско ефективен

X.YZ

31 mm
20 mm 15 mm

Клас на изпиране

A B

Клас на ефективност на сушене

A B C

Вместимост (памук) kg
Консумация на вода

47 mm

kWh/цикъл

15 mm

Консумация на енергия
(Основана на контролни резултати за
стандартен цикъл за памук при 60°C)

V

Действителната консумация на енергия
ще зависи от това как се използва уредът
A: по-висок

A: по-висок

G: по-нисък

G: по-нисък

D E F G

E F G

Скорост на центрофугиране (об/min)

ℓ

Ниво на шум

Пране

XY

(dB(A) за 1 pW)

Центрофугиране

xyz

VI
VII
VIII
IX
X
XI

Допълнителна информация се съдържа
в техническия проспект
БДС EN 60456
Директива 95/12/ЕO за перални машини

XII

2. Информацията, която се включва в полетата
на етикета, е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на
пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда
съгласно част І. Буквата и съответната стрелка
са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата,
е не по-малка от два пъти и не по-голяма от два
пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка, ако уредът е получил такъв знак, в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от
25 ноември 2010 г. относно екомаркировката на ЕС.
V. Консумация на енергия в kWh за цикъл,
използвайки стандартен 60 °С цикъл за памук, определено в съответствие със стандартите по чл. 13.
VІ. Клас на изпиране съгласно част ІV.
VІІ. Клас на ефективност на сушене съгласно
част ІV.
VІІІ. Максимална скорост на центрофугиране,
постигната за стандартен 60 °С цикъл за памук,
определена в съответствие със стандартите по чл. 13.
ІХ. Вместимост на уреда за стандартен 60 °С
цикъл за памук, определена в съответствие със
стандартите по чл. 13.

ВЕСТНИК
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Х. Консумация на вода за цикъл на пране,
използвайки стандартен 60 °С цикъл за памук, определена в съответствие със стандартите по чл. 13.
ХІ. Ниво на шум по време на циклите на
пране и центрофугиране, използвайки стандартен
60 °С цикъл за памук. Когато се предоставя такава информация, тя се определя в съответствие
с Наредбата за изискванията за етикетиране на
битови уреди по отношение на шума, излъчван
от тях във въздуха.
ХІІ. Използваният български държавен стандарт
за определяне консумацията на енергия.
3. Размерите на етикета и полетата в него са
в съответствие с графичното изображение по т. 1.
Използвани цветове:
CMYK – циан, магента, жълто, черно.
Пример: 07Х0: 0 % циан, 70 % магента, 100 %
жълто, 0 % черно.
Стрелки (указатели за класа на енергийна
ефективност):
– А: Х0Х0
– В: 70Х0
– С: 30Х0
– D: 00Х0
– E: 03Х0
– F: 07Х0
– G: 0ХХ0
Цветът на контура е Х070.
Цветът на фона на стрелката за енергийната
ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.
Част ІІ
Информационен лист
Информационният лист съдържа следната информация (тя може да бъде дадена под формата
на таблица, която представя уредите, доставяни
от едно и също лице по чл. 5, ал. 1):
1. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на
пазара (търговска марка).
2. Идентификационен номер на модела.
3. Клас на енергийна ефективност на модела
съгласно част ІV, изразен като „Клас на енергийна
ефективност …. върху скала от А (най-ефективен) до
G (най-нискоефективен). Когато тази информация
е представена в табличен вид, тя може да бъде
изразена и по други начини, изразяващи ясно
градацията на скалата от А (най-ефективен клас)
към G (най-нискоефективен клас)“.
4. Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите, изброени
в таблицата, е получил екомаркировка на ЕС в
съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември
2010 г. относно екомаркировката на ЕС, тази
информация може да се включи в информационния лист, като в този случай описанието започва
с копие на знака за екомаркировката.
5. Консумация на енергия в kWh за цикъл,
използвайки стандартен 60 °С цикъл за памук,
определена в съответствие със стандартите по
чл. 13, и описано като „Консумация на енергия
XYZ kWh за цикъл, основана на стандартен 60 °С
цикъл за памук. Действителната консумация на
енергия ще зависи от това, как се използва уредът.“
6. Клас на изпиране съгласно част ІV, изразен като „Клас на изпиране …… върху скала от
А (най-висок) до G (най-нисък). Когато тази
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информация е осигурена чрез таблица, тя може
да бъде изразена и по други начини, изразяващи
ясно градацията на скалата от А (най-висок клас)
до G (най-нисък клас).“
7. Клас на ефективност на сушене с центрофугиране съгласно част ІV, изразен като „Клас на
ефективност на сушене с центрофугиране …. върху
скала от А (най-висок) до G (най-нисък). След
този запис в информационния лист следва заявлението: „Внимание, ако Вие използвате сушилня с
центрофуга! Избирайки перална машина с А клас
центрофугиране, вместо G клас центрофугиране,
Вие ще намалите наполовина разходите си за
сушене с центрофугиране. Сушенето на дрехи
с центрофугиране обикновено използва повече
енергия отколкото прането им.“
Това заявление може да бъде включено и като
бележка под линия.
Когато тази информация е осигурена чрез таблица, тя може да бъде изразена и по други начини,
изразяващи ясно градацията на скалата от А (найвисок клас) до G (най-нисък клас). Заявлението
за текущите разходи се включва в таблицата или
се дава като бележка под линия.
8. Ефективност на извличане на водата, определена в съответствие със стандартите по чл. 13,
за стандартен 60 °С цикъл за памук, изразена
като „Вода, оставаща след центрофугиране ……%“
(като отношение на сухото пране към теглото на
прането след центрофугиране).
9. Максимална скорост на центрофугиране,
постигната за стандартен 60 °С цикъл за памук,
определена в съответствие със стандартите по чл. 13.
10. Вместимост на уреда за стандартен 60 °С
цикъл, определена в съответствие със стандартите
по чл. 13.
11. Консумация на вода за цикъл, използвайки
стандартен 60 °С цикъл за памук, определена в
съответствие със стандартите по чл. 13.
12. Програмно време за стандартен 60 °С
цикъл за памук, определено в съответствие със
стандартите по чл. 13.
13. Лицата по чл. 5, ал. 1 могат да включат
информацията по т. 6 – 12 по отношение и на
други цикли на пране.
14. Средната годишна консумация на енергия
и вода, основаваща се на 200 стандартни 60 °С
цикъла за памук. Това се изразява като „Годишна
консумация за 4-членно домакинство (200 стандартни 60 °С цикъла за памук)“.
15. Ниво на шум по време на циклите на пране
и центрофугиране, използвайки стандартен 60 °С
цикъл за памук. Когато се предоставя такава информация, тя се определя в съответствие с Наредбата
за изискванията за етикетиране на битови уреди по
отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
Ако копие от етикета, както цветно, така и
черно-бяло, е включено в информационния лист,
в него се включва информацията, дадена само в
информационния лист.
Част ІІІ
Дистанционни продажби
Каталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти, рекламите по
интернет или по други електронни медии съгласно
чл. 21, ал. 2 съдържат копие на етикета или следната информация, представена в посочения ред:

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

1. Клас на енергийна ефективност (част ІІ, т. 3);
2. Консумация на енергия (част ІІ, т. 5);
3. Клас на изпиране (част ІІ, т. 6);
4. Клас на ефективност на сушене с центрофугиране (част ІІ, т. 7);
5. Максимална скорост на центрофугиране
(част І, т. 2. VІІІ);
6. Вместимост (част І, т. 2. ІХ);
7. Консумация на вода (част І, т. 2. Х);
8. Годишна консумация за 4-членно домакинство (част ІІ, т. 14);
9. Ниво на шум (част І, т. 2. ХІ).
Когато в информационния лист се предоставя и
друга информация, тя се включва в горния списък
по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата посочена по-горе информация, трябва
да позволяват тя да бъде четлива.
Част ІV
Клас на енергийна ефективност
1. Класът на енергийна ефективност на уреда
се определя в съответствие с таблица 1:
Таблица 1
Клас на
енергийна
ефективност

Консумация на енергия „С“ в kWh за
кg пране при стандартен 60 °С цикъл
за памук, съгласно чл. 7, ал. 1

A
B
C
D
E
F
G

C≤0,19
0,19<C≤0,23
0,23<C≤0,27
0,27<C≤0,31
0,31<C≤0,35
0,35<C≤0,39
0,39<C

2. Класът на изпиране на уреда се определя
в съответствие с таблица 2:
Таблица 2
Клас на
изпиране

Индекс на изпиране „P“ в съответствие
със стандартите по чл. 13, използвайки
стандартен 60 0 С цикъл

A
B
C
D
E
F
G

Р>1,03
1,03≥Р>1,00
1,00≥Р>0,97
0,97≥Р>0,94
0,94≥Р>0,91
0,91≥Р>0,88
0,88≥Р

3. Класът на ефективност при сушене на
уреда се определя в съответствие с таблица 3:
Таблица 3
Клас на ефективност при
сушене с центрофугиране
A
B
C
D
E
F
G

Ефективност на извличане на водата „D“ в съответствие със стандартите по чл. 13, използвайки стандартен 60 0 С цикъл
45
54
63
72
81

D<45 %
%≤D<54
%≤D<63
%≤D<72
%≤D<81
%≤D<90
90 %≤D

%
%
%
%
%
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Част V
Еквивалентни термини на официалните езици на Европейския съюз
Бележки
Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

3

1

5

2

5

2

6

3

EL

FR

EN

ES

DA

IT

NL

PT

X

X

I
II
X

X

V
V
V

V

VІ

DE
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ET

LV

LT

Energie

Energia

Enerģija

Energija

Pračka

Pesumasin

Veļas mazgāšanas
mašīna

Skalbimo mašina

Výrobce

Tootja või kaubamärk

Ražotājs

Gamintojas

Model

Mudel

Modelis

Modelis

Úsporné

Tõhusam

Efektīvāk

Didžiausias
efektyvumas

БРОЙ 41

HU

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

3

Méně úsporné

Vähemtõhus

Mazāk efektīvi

Mažiausias
efektyvumas

Třída energetické
účinnosti … na
stupnici A (nejvyšší
účinnost, tj. nízká
spotřeba elektrické
energie) do G
(nejnižší účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické energie)
Spotřeba energie

Energiatõhususklass
… astmestikus A-st
(tõhusam, st vähem
tarbiv) kuni G-ni
(vähemtõhus, st
rohkem tarbiv)

Energoefektivitātes
klase… uz skalas no
A (efektīvāk) līdz G
(mazāk efektīvi)

Energijos vartojimo
efektyvumo klasė …
skalėje nuo A
(didžiausias
efektyvumas) iki G
(mažiausias
efektyvumas)

Energiatarbivus

Enerģijas patēriņš

kWh/cyklus

kWh/programm

kWh/ciklā

Suvartojamos
energijos kiekis
kWh/ciklas

Na základě výsledků
normovaného testu
při nastavení
programu bavlna
60C

Põhineb stabiilsetes
oludes mõõdetud
tarbivusel programmi
"puuvill 60°C" korral

Balstīts uz standarta
testa rezultātiem ciklā
"kokvilnas mazgāšana
60°C temperatūrā"

Remiantis standartinio
"60°C medvilnės"
ciklo bandymo
rezultatais

Spotřeba … kWh na
cyklus založená na
výsledcích
normalizované
zkoušky při cyklu
60C (bavlna)

Energiatarbivus …
kWh/programm
(põhineb stabiilsetes
oludes mõõdetud
tarbivusel programmi
"puuvill 60°C" korral)

Enerģijas
patēriņš…balstīts uz
standarta testa
rezultātiem ciklā
"kokvilnas mazgāšana
60°C temperatūrā"

Suvartojamas
energijos kiekis …
kWh per ciklą,
remiantis „60°C
medvilnės" programos
ciklo standartinio
bandymo rezultatais

Skutečná spotřeba
energie závisí na
způsobu používání
spotřebiče

Tegelik tarbivus
oleneb seadme
kasutusviisist

Faktiskais enerģijas
patēriņš atkarīgs no
iekārtas lietošanas
veida

Účinnost praní
A (lepší)
G (horší)

Pesemistulemus A
(parem)
G (halvem)

Mazgāšanas izpilde
A (labāka)
G (sliktāka)

Třída účinnosti praní
… na stupnici od A
(nejvyšší účinnost,
tj. nízká spotřeba
elektrické energie)
do G (nejnižší
účinnost, tj. vysoká
spotřeba elektrické
energie)

Pesemistulemuse klass
… astmestikus A-st
(parem) kuni G-ni
(halvem)

Mazgāšanas izpildes
klase…uz skalas no A
(labāka) līdz G
(sliktāka)

Tikrasis suvartojamos
energijos kiekis
priklausys nuo to, kaip
prietaisas bus
naudojamas
Skalbimo kokybės
klasė
A (aukštesnė)
G (žemesnė)
Skalbimo kokybės
klasė …… skalėje nuo
A (aukštesnė) iki
G (žemesnė)

PL

SK

SL

RO

MT

Energia

Enerġija

Energia

Energia

Energija

Energie

Mosógép

Magna tal-ħasil

Pralka

Práčka

Pralni stroj

Maşină de spălat rufe

Gyártó
Típus
Hatékonyabb

Manifattur
Mudell
L-anqas li taħli

Producent
Model
Bardziej efektywna

Výrobca
Model
Viac úsporný

Proizvajalec
Model
Manjša poraba
energije

Producător
Model
Mai eficient

Kevésbé hatékony

L-aktar li taħli

Mniej efektywna

Menej úsporný

Večja poraba energije

Mai puţin eficient

Enerhiahatékonysági osztály
A-tól
(hatékonyabb)
G-ig (kevésbé
hatékony)
terjedő skálán

Il-klassi ta'
l-effiċjenza
ta' lenerġija..fu
q skala ta'
A (l-anqas
li jaħlu) sa
G (l-aktar li
jaħlu)

Klasa efektywności
energetycznej ... w
skali od A (bardziej
efektywna) do G
(mniej efektywna)

Trieda energetickej
hospodárnosti
pomocou stupnice od
A (viac úsporná) po G
(menej úsporná)

Razred energetske
učinkovitosti na
lestvici od A (manjša
poraba energije) do G
(večja poraba
energije)

Clasa de eficienţă
energetică … pe o
scară de la A (mai
eficient) la G (mai
puţin eficient)
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Konsum ta'
Enerġija
kWh/ċiklu

Zużycie energii

Spotreba energie

Poraba energije

Consum de energie

kWh/cykl

kWh/cyklus

kWh/program

kWh/ciclu

60C-os pamut
programra végzett
szabványos
vizsgálati
eredmények alapján
Energiafogyasztás
ciklusonként
kWh-ban,
normál 60C-os
pamut program
használata
esetén

Ibbażati fuq irriżultati ta' testijiet
normali għaċ-ċiklu
tal-qoton ta'
60ºĊ
Il-konsum ta' lenerġija ... kWh kull
ċiklu, ibbażat fuq irriżultati ta' testijiet
standard għaċ-ċiklu
tal-qoton ta'
60ºĊ

w standardowym
cyklu prania
bawełny w temp.
60°C

Základom je výsledok
štandardného testu pre
cyklus bavlna pri
60°C

Na podlagi rezultatov
standardnega preskusa
za program pranja
bombaža pri 60°C

Bazat pe rezultatele
încercărilor
standardizate pentru
ciclul „bumbac 60 oC”

Zużycie energii ...
kWh/cykl, w
oparciu o wyniki
standardowych
testów dla cyklu
prania bawełny w
temperaturze 60°C

Spotreba energie
v kWh/cyklus,
založená na výsledku
štandardného testu pre
cyklus bavlna pri
60°C

Poraba energije kWh
na program, na
podlagi rezultatov
standardnega preskusa
za program pranja
bombaža pri 60ºC

Consum de energie ...
kWh/ciclu, bazat pe
rezultatele încercărilor
standardizate pentru
ciclul „bumbac 60 oC”

A tényleges
energiafogyaszttás függ a
használat és
elhelyezés
módjától

Il-konsum
attwali ta' lenerġija
jiddependi
minn kif ilprodott
ikun qed
jiġi użat
Il-qawwa tal-ħasil
A (L-għola)
G (L-aktar baxxa)

Aktualne zużycie
energii zależy od
warunków
eksploatacji

Skutočná spotreba
energie závisí závisieť
od toho, ako je
spotrebič používaný

Dejanska poraba je
odvisna od načina
uporabe stroja

Consumul real
depinde de condiţiile
de utilizare a
aparatului

Efektywność
prania
A (wyższa)
G (niższa)
Klasa efektywności
prania ... w skali od
A (bardziej
efektywna)
G (mniej efektywna)

Účinnosť prania
A (vysoká)
G (nízka)

Pralni učinek
A (višji)
G (nižji)

Eficienţa spălării
A (mai ridicată)
G (mai scăzută)

Trieda účinnosti
prania pomocou
stupnice od A
(vysoká) do G (nízka)

Razred pralnega
učinka po lestvici od
A (višji) do G (nižji)

Clasa de eficienţă a
spălării ... pe o scară
de la A (mai ridicată)
la G (mai scăzută)

EN

ES

kWh/ciklus

Mosási teljesítmény
A (magasabb)
G (alacsonyabb)
Mosási teljesítmény
osztály A-tól
(magasabb) G-ig
(alacsonyabb)
terjedő skálán

Il-klassi tal-qawwa
tal-ħasil ….fuq skala
ta’ A (l-ogħla'u G (laktar baxxa)

Бележки
Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

7

4

7

4

VІІ

DA
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8

VІІІ

9

5

ІХ

10

6

Х

11

7

14

8

15

9

EL

FR

ХІ
ХІ
ХІ
X

X

X

DE

IT

NL

PT
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ДЪРЖАВЕН

SW

CS

Účinnost
odstřeďování
A (lepší)
G (horší)
Třída účinnosti
odstřeďování … na
stupnici od A
(vyšší) do G (nižší)
Upozornění:
Pokud používáte
k sušení bubnovou
sušičku a zvolíte
pračku s účinností
odstřeďování A
místo pračky
s účinností
odstřeďování G,
sníží se Vaše
náklady na
polovinu. Při
sušení textilií
v bubnové sušičce
se zpravidla
spotřebuje více
energie než při
jejich praní.
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LV

Tsentrifuugimine
A (parem)
G (halvem)

Izgriešanas izpilde A
(labāka)
G (sliktāka)

Tsentrifuugimistulemus
e klass … astmestikus
A-st (parem) kuni G-ni
(halvem)
Märkus:
Trummelkuivati
kasutamisel arvesta, et
kui pesu
tsentrifuugitakse
seadmega, mille
tsentrifuugimistulemus
on A, maksab
trummelkuivatus poole
vähem kui
tsentrifuugimistulemus
ega G tsentrifuugitud
pesu korral, pesu
kuivatamine kulutab
üldjuhul rohkem
energiat kui pesemine

Izgriešanas
izpilde…uz skalas no
A (labāka) līdz G
(zemāka)
Atcerieties! Izvēloties
veļas mazgāšanas
mašīnu ar A
centrifūgu G
centrifūgas vietā, Jūs
samazināsiet
žāvēšanas izmaksas uz
pusi. Drēbju žāvēšana
parasti patērē vairāk
enerģijas nekā to
mazgāšana.

LT

Gręžimo kokybės
klasė:
A (aukštesnė),
G (žemesnė)
Gręžimo vardiniai
dydžiai:
A (aukštesni),
G (žemesni)
Įsidėmėkite. Jei
naudojate būgninį
džiovintuvą,
pasirinkus skalbimo
mašiną su A klasės
gręžimu vietoje G
klasės, džiovinimo
išlaidas sumažinsite
per pusę. Drabužius
išdžiovinti būgne
paprastai reikia
daugiau energijos,
negu juos skalbti

БРОЙ 41
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Centrifugálási
hatékonyság
A (magasabb)
G (alacsonyabb)
Centrifugálási
hatékonysági
osztály A-tól (A hatékonyabb) G-ig
(G- kevésbé
hatékony) terjedő
skálán
Ha a mosás után
külön szárítógépet
használunk és Gosztályú centrifugás
mosógép helyett Aosztályú centrifugás
mosógépet
választunk, a
szárítógép
üzemköltsége felére
csökken. A ruhák
szárítógépben
történő szárítása
rendszerint több
energiát fogyaszt,
mint kimosásuk.

ДЪРЖАВЕН

MT

Il-qawwa tat-tidwir
A (L-għola)
G (L-aktar baxxa)
Ir-rata tat-tnixxif...
fuq skala ta' A (lgħola) sa G (l-aktar
baxxa)

N.B: Fil-każ illi tkun
trid tuża l-magna li
tnixxef, jekk inti
tagħżel magna talħasil li għandha
tidwira tal-Klassi A,
minflok waħda talKlassi G għandha
tnaqqas bin-nofs lispejjeż tat-tnixxif
tal-magna tattnixxif. It-tnixxif talħwejjeġ li jsir b' din
il-magna
normalment
jikkonsma aktar
enerġija mill-ħasil

7В Е С Т Н И К
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Zbytek vody po
odstřeďování … %
(vztaženo
k hmotnosti
suchého prádla)

Jääkniiskus pärast
tsentrifuugimist … %
(protsentides kuiva
pesu kaalust)

Ūdens, kas paliek pēc
izgriešanas, … % (kā
proporcija no sausās
veļas svara)

Vanduo, likęs po
gręžimo ...% (nuo
sausų skalbinių
svorio)

Otáčky při
odstřeďování
(1/min)
Náplň pračky
(bavlna) kg

Tsentrifuugimiskiirus
(p/min)

Centrifūgas ātrums
(apgr./min)

Sukimosi greitis
(sūkiai per minutę)

Täitekogus (puuvill) kg

Ietilpība (kokvilna) kg

Spotřeba vody

Veetarbivus

Ūdens patēriņš

Odhadovaná roční
spotřeba čtyřčlenné
domácnosti

Tavaline neljaliikmelise
perekonna aastatarbivus

Paredzamais enerģijas
un ūdens gada patēriņš
četru personu
saimniecībai

Hluk
(dB(A) re 1 pW)
Praní

Müra (dB(A) re 1 pW)

Troksnis (dB(A) re 1
pW)
Mazgāšana

Pesemine

Talpa
(medviln
ė) … kg
Suvartojamas vandens
kiekis
Tipiškas keturių
asmenų šeimos
suvartojamos
energijos kiekis per
metus
Triukšmas
(dB(A) apie 1 pW)
Skalbiant

Odstřeďování

Tsentrifuugimine

Izgriešana

Džiovinant

Další údaje jsou
v návodu k použití

Kasutusjuhend sisaldab
lisateavet

Sīkāka informācija
norādīta brošūrā

Daugiau informacijos
yra gaminio apraše

Norma EN 60456

Standard EN 60456

Standarts EN 60456

Lietuvos standartas
LST EN 60456

Směrnice 95/12/ES
pro označování
elektrických praček
energetickými
štítky

Pesumasinate
märgistamise direktiiv
95/12/EÜ

Veļas mazgāšanas
mašīnu marķēšanas
direktīva 95/12/EK

Skalbimo mašinos
etiketės direktyva
95/12/EB

PL

SK

Efektywność
odwirowania
A (wyższa)
G (niższa)
Klasa
efektywności
odwirowania ...
w skali od A
(bardziej
efektywna)
G (mniej
efektywna)
Uwaga dla
użytkowników
pralek
bębnowych.
Wybór pralki o
efektywności
odwirowania A
zamiast pralki o
efektywności
odwirowania G,
obniży o połowę
koszty suszenia.
Na suszenie
prania zużywa się
zwykle więcej
energii niż na
pranie.

Účinnosť odstreďovania
A (vysoká)
G (nízka)

Ožemalni učinek
A (višji)
G (nižji)

Trieda účinnosti
odstreďovania... na
stupnici od A (vyššia)
po G (nižšia)

Ožemalni učinek ...na
lestvici od

SL

A (višji)

RO

Stoarcere prin
centrifugare
A (mai ridicată)
G (mai scăzută)
Eficienţa stoarcerii ...
pe o scară de la A
(mai ridicată) la G
(mai scăzută)

G (nižji)
Ak si vyberiete práčku s
triedou účinnosti
odstreďovania A
namiesto práčky s
triedou účinnosti
odstreďovania G, vaše
náklady na sušenie sa
znížia na polovicu.
Bubnové sušenie
bielizne zvyčajne
spotrebuje viac energie
ako pranie

Opomba: če
uporabljate sušilni
stroj. Izbira pralnega
stroja z razredom
ožemalnega učinka A
namesto razreda G
prepolovi stroške
sušenja perila s
strojem. Sušenje perila
s strojem običajno
porabi več energije od
samega pranja.

Dacă folosiţi un
uscător cu tambur.
Alegând o maşină de
spălat cu centrifugare
clasa A în locul unei
maşini de spălat cu
centrifugare clasa G,
se înjumătăţesc
costurile faţă de
uscarea cu tambur.
Uscarea rufelor într-o
maşină de uscat cu
tambur consumă de
obicei mai multă
energie decât spălarea
lor.
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Centrifugálás után
megmaradó
vízmennyiség ...%ban (a mosnivaló
száraz súlyának
százalékában)
kifejezve
Centrifugálási
sebesség (ford/perc)

Perċentwali ta' lilma li jibqa' wara ttidwir...%
(bħala perċentwali
tal-piż tal-ħasla
niexfa)
Veloċità tat-tidwir
(rpm)

Kapacitás (pamut)
kg

Kapaċita (qoton) kg

Vízfogyasztás

Konsum ta' l-ilma

Becsült évi
fogyasztás egy
négyszemélyes
háztartásra

Il-konsum tipiku
annwali għal dar
b'erbgħa min-nies

Zaj
(dB(A) 1 pW)
Mosás
Centrifugálás
További
információ a
termékismertetőben
EN 60456 szabvány

Livell tal-ħoss
(dB(A) re 1 pW)
Ħasil
Tidwir
Aktar informazzjoni
tinkiseb millmanwal tal-prodott

A 95/12/EK
irányelv alapján

Apa rămasă după
centrifugare ... % (ca
procent din greutatea
rufelor uscate)

Prędkość
odwirowania
(obr/min)

Počet otáčok pri
ostreďovaní (ot/min)

Hitrost centrifuge
(vrt/min)

Viteza de centrifugare
(rot/min)

Ładunek
znamionowy
(bawełna) kg

Kapacita (bavlny) kg

Zmogljivost (bombaž)
kg

Capacitate (bumbac)
kg

Zużycie wody l

Spotreba vody

Poraba vode

Consum de apă

Szacowane roczne
zużycie (200
standardowych
cykli prania
„bawełna 60C"
dla
czteroosobowego
gospodarstwa
domowego)
Poziom hałasu
(dB(A) re 1 pW)
Pranie
Odwirowywanie
Szczegółowe
informacje
zawarte są w
instrukcji obsługi
Norma EN 60456

Odhadovaná ročná
spotreba pre štvorčlennú
domácnosť

Povprečna letna
poraba za štiričlansko
gospodinjstvo

Consum tipic anual
pentru o familie de
patru persoane

Hlučnosť
(dB(A) re 1 pW)
Pranie
Odstreďovanie
Ďalšie informácie sú
obsiahnuté vo
výrobkových
katalógoch
Norma EN 60456

Hrup (dB(A) re 1 pW)

Nivel de zgomot
(dB(A) re 1 pW)
Spălare
Centrifugare
Informaţii
suplimentare se găsesc
în broşurile de produs

Dyrektywa
95/12/WE
dotycząca etykiet
umieszczanych na
pralkach

Smernica 95/12/ES o
štítkovaní práčok

Част І
Етикет
1. Етикетът е в съответствие със следното
графично изображение:

41 mm

73 mm

Енергия
Производител
Модел

33 mm

5 mm

Сушилна
машина

Logo
ABC
123

I
II

П о -ефекти вен

90 mm

III

IV

9 mm
14 mm

31 mm

П о - ни ско ефекти вен
Консумация на енергия
kWh/цикъл

(основана на контрол ни резултати
за цикъл “сух памук”)

V

Действителната консумация на енергия
ще зависи от това как се използва уредът

VI

Вместимост (памук) kg
Въздушно отвеждане
Кондензиране

Шум
(dB(A) за 1 pW)

41 mm

X.YZ

VII
xyz

VIII

Допълнителна информация се
съдържа в техническия проспект
БДС EN 61121
Директива 95/13/ЕO за сушилни машини

БРОЙ 41
Ostanek vode po
ožemanju… % (v
razmerju s težo suhega
perila)

Приложение № 3
към чл. 14

5 mm
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Voda, ktorá zostane pri
odstreďovaní ....% (ako
podiel hmotnosti suchej
bielizne)

Woda pozostała
po odwirowaniu
...% (jako procent
suchej masy
prania)

L-Istandard EN
60456
Id-Direttiva
95/12/KE
relativa dwar ittikketti tal-magni
tal-ħasil
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IX

Pranje
Ožemanje
Ostali podatki so
navedeni v prospektih
Standard EN 60456

Standard EN 60456

Direktiva 95/12/ES o
energijskih nalepkah
za pralne stroje

Directiva 95/12/CE
privind etichetarea
maşinilor electrice de
spălat rufe

2. Информацията, която се включва в полетата
на етикета, е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на
пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда
съгласно част І. Буквата и съответната стрелка
са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата,
е не по-малка от два пъти и не по-голяма от два
пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът е
получил такъв, в съответствие с Регламент (ЕО) №
66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от
25 ноември 2010 г. относно екомаркировката на ЕС.
V. Консумация на енергия в kWh за цикъл, за
цикъл на уреда „сух памук“, определена в съответствие със стандартите по чл. 16.
VІ. Обявена вместимост за памук в kg, определена в съответствие със стандартите по чл. 16.
VІІ. Тип на уреда – с въздушно отвеждане
или кондензиране, определен в съответствие със
стандартите по чл. 16. Стрелката трябва да бъде
разположена на същото ниво, както и съответният тип.
VІІІ. Ниво на шум по време на циклите на
пране и центрофугиране, използвайки стандартен
60 °С цикъл за памук. Когато се предоставя такава информация, тя се определя в съответствие
с Наредбата за изискванията за етикетиране на
битови уреди по отношение на шума, излъчван
от тях във въздуха.
ІХ. Използваният български държавен стандарт
за определяне консумацията на енергия.
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3. Размерите на етикета и полетата в него са
в съответствие с графичното изображение по т. 1.
Използвани цветове:
CMYK – циан, магента, жълто, черно.
Пример: 07Х0: 0% циан, 70% магента, 100%
жълто, 0% черно.
Стрелки (указатели за класа на енергийна
ефективност):
– А: Х0Х0
– В: 70Х0
– С: 30Х0
– D: 00Х0
– E: 03Х0
– F: 07Х0
– G: 0ХХ0
Цветът на контура е Х070.
Цветът на фона на стрелката за енергийната
ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.
Част ІІ
Информационен лист
Информационният лист съдържа следната информация (тя може да бъде дадена под формата
на таблица, която представя уредите, доставяни
от едно и също лице по чл. 5, ал. 1):
1. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на
пазара (търговска марка).
2. Идентификационен номер на модела.
3. Клас на енергийна ефективност на модела
съгласно част ІV, изразен като „Клас на енергийна
ефективност …. върху скала от А (най-ефективен)
до G (най-нискоефективен)“. Когато тази информация е осигурена чрез таблица, тя може да бъде
изразена и по други начини, изразяващи ясно
градацията на скалата от А (най-ефективен клас)
до G (най-нискоефективен клас).
4. Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите, изброени
в таблицата, е получил екомаркировка на ЕС в
съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември
2010 г. относно екомаркировката на ЕС, тази
информация може да се включи в информационния лист, като в този случай описанието започва
с копие на знака за екомаркировката.
5. Консумация на енергия (част І, т. 2. V).
6. Обявена вместимост за памук (част І, т. 2. VІ).
7. Консумация на вода, определена в съответствие със стандартите по чл. 16, за цикъл от
програмата „сух памук“, ако е възможно.
8. Време за сушене, определено в съответствие
със стандартите по чл. 16, за цикъл от програмата
„сух памук“.
9. Същата информация като дадената в т. 5 – 8,
но по отношение на програми за „изсушен за гладене памук“ и за „лесно поддържан текстил“. Тези
редове могат да бъдат пропуснати, ако съответният
уред няма подобни цикли.
10. Лицата по чл. 5, ал. 1 могат да включат
информацията от т. 5 – 8 по отношение и на други
цикли на сушене.
11. Средна годишна консумация на енергия (и
вода, ако е възможно), основана на използването на
програми за сушенето на 150 kg пране при режим
„сух памук“, плюс 280 kg пране при режим „изсушен
за гладене памук“, плюс 150 kg пране при режим
„лесно поддържан текстил“. Това се изразява като
„Годишна консумация за 4-членно домакинство
при нормално използване на сушилнята“.
12. Тип на уреда – с въздушно отвеждане или
кондензиране, определен в съответствие със стандартите по чл. 16 (част І, т. 2. VІІ).

ВЕСТНИК
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13. Ниво на шум. Когато се предоставя такава информация, тя се определя в съответствие
с Наредбата за изискванията за етикетиране на
битови уреди по отношение на шума, излъчван
от тях във въздуха.
Ако копие от етикета, както цветно, така и
черно-бяло, е включено в информационния лист,
в него се включва информацията, дадена само в
информационния лист.
Част ІІІ
Дистанционни продажби
Каталозите за поръчки по пощата, другите
печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или по други електронни медии
съгласно чл. 28, ал. 2 трябва да съдържат копие
на етикета или следната информация, представена
в посочения ред:
1. Клас на енергийна ефективност (част ІІ, т. 3);
2. Консумация на енергия (част І, т. 2. V);
3. Обявена вместимост за памук (част І, т. 2. VІ);
4. Консумация на вода за цикъл (ако е възможно) (част ІІ, т. 7);
5. Годишна консумация за 4-членно домакинство (част ІІ, т. 11);
6. Ниво на шум (част І, т. 2. VІІІ).
Когато в информационния лист се предоставя и
друга информация, тя се включва в горния списък
по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата посочена по-горе информация, трябва
да позволяват тя да бъде четлива.
Част ІV
Клас на енергийна ефективност
Класът на енергийна ефективност на уреда се
определя в съответствие с таблица 1 и таблица 2:

Таблица 1
Сушилни с въздушно отвеждане
Клас на
енергийна ефективност
A
B
C
D
E
F
G

Консумация на енергия „С“ в kWh
за kg пране при сушене – цикъл
„сух памук“, определена в съответствие със стандартите по чл. 16
C≤0,51
0,51<C≤0,59
0,59<C≤0,67
0,67<C≤0,75
0,75<C≤0,83
0,83<C≤0,91
C>0,91

Таблица 2
Сушилни с кондензиране
Клас на Консумация на енергия „С“ в kWh
енергийна за kg пране при сушене – цикъл
ефектив„сух памук“, в съответствие със
ност
стандартите по чл. 16
A
B
C
D
E
F
G

C≤0,55
0,55<C≤0,64
0,64<C≤0,73
0,73<C≤0,82
0,82<C≤0,91
0,91<C≤1,00
C>1,00
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Част V
Еквивалентни термини на официалните езици на Европейския съюз
Бележки

EN

Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

3

1

V

5

2

V

5

2

V

5

2

V

5

2

6

3

11
8
11

7

X

X

I
II
X

X

Х

VІІ

12

VІІ

12

VІІІ

13

X

X

X

6

6

ES

DA
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PT
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ET

LV

LT

Energie

Energia

Enerģija

Energija

Sušička

Trummelkuivati

Žāvēšanas mašīna

Džiovintuvas

Výrobce

Tootja või kaubamärk

Ražotājs

Gamintojas

Model

Mudel

Modelis

Modelis

Úsporné

Tõhusam

Efektīvāk

Didžiausias
efektyvumas

Méně úsporné

Vähemtõhus

Mazāk efektīvi

Mažiausias
efektyvumas

Třída energetické
účinnosti … na
stupnici A (nejvyšší
účinnost, tj. nízká
spotřeba elektrické
energie) do G
(nejnižší účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické energie)
Spotřeba energie

Energiatõhususklass
… astmestikus A-st
(tõhusam, st vähem
tarbiv) kuni G-ni
(vähemtõhus, st
rohkem tarbiv)

Energoefektivitātes
klase… uz skalas no
A (efektīvāk) līdz G
(mazāk efektīvi)

Energijos vartojimo
efektyvumo klasė …
skalėje nuo A
(didžiausias
efektyvumas) iki G
(mažiausias
efektyvumas)

Energiatarbivus

Enerģijas patēriņš

kWh/cyklus

kWh/programm

kWh/ciklā

Suvartojamos
energijos kiekis
kWh/ciklas

Na základě výsledků
normovaného testu
při programu
„bavlna pro žehlení"

Põhineb stabiilsetes
oludes mõõdetud
tarbivusel programmi
"säilituskuiv puuvill"
korral

Balstīts uz standarta
testa rezultātiem ciklā
"sausa kokvilna"

Remiantis "medvilnės
džiovinimo"
programos
standartinio bandymo
rezultatais

Skutečná spotřeba
energie závisí na
způsobu používání
spotřebiče

Tegelik tarbivus
oleneb seadme
kasutusviisist

Faktiskais enerģijas
patēriņš atkarīgs no
iekārtas lietošanas
veida

Náplň sušičky
(bavlna) kg
Spotřeba vody

Täitekogus (puuvill)
kg

Ietilpība (kokvilna) kg

Tikrasis suvartojamos
energijos kiekis
priklausys nuo to, kaip
prietaisas bus
naudojamas
Talpa (medvilnė) …
kg

Veetarbivus

Ūdens patēriņš
Žāvēšanas laiks

Odhadovaná roční
spotřeba čtyřčlenné
domácnosti obvykle
používající sušičku

Kuivatamise ajaline
kestus
Hinnanguline
aastatarbivus
neljaliikmelises
perekonnas, kus pesu
kuivatatakse tavaliselt
trummelkuivatis

S odvodem vzduchu

Ventileeriv

Gaisa ventilācija

Kondenzační

Kondenseeriv

Kondensācija

Hluk
(dB(A) re 1 pW)
Další údaje jsou
v návodu k použití

Müra (dB(A) re 1 pW)

Troksnis (dB(A) re 1
pW)

Kasutusjuhend
sisaldab lisateavet

Sīkāka informācija
norādīta brošūrā

Norma EN 61121

Standard EN 61121

Standarts EN 61121

Směrnice 95/13/ES
pro označování
elektrických sušiček
energetickými štítky

Trummelkuivatite
märgistamise direktiiv
95/13/EÜ

Elektrisko žāvēšanas
mašīnu marķēšanas
direktīva 95/13/EK

Doba sušení

Paredzamais enerģijas
un ūdens gada patēriņš
četru personu
saimniecībai, kas
parasti izmanto
žāvētāju

Suvartojamo vandens
kiekis
Džiovinimo trukmė
Tipiškas keturių
asmenų šeimos
suvartojamas
energijos kiekis per
metus, normaliai
džiovinant
džiovintuve
Oru vėdinamas
Drėgmę
kondensuojantis
Triukšmas
(dB(A) apie 1 pW)
Daugiau informacijos
yra gaminio apraše
Lietuvos standartas
LST EN 61121
Elektrinio džiovintuvo
etiketės direktyva
95/13/EB
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MT

PL
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SK

SL

RO

Energia

Enerġija

Energia

Energia

Energija

Energie

Szárítógép

Magna tat- tnixxif

Suszarka

Sušička

Sušilni stroj

Gyártó
Típus
Hatékonyabb

Manifattur
Mudell
L-anqas li taħli

Producent
Model
Bardziej efektywna

Výrobca
Model
Viac úsporný

Proizvajalec
Model
Manjša poraba
energije

Uscător
Producător
Model
Mai eficient

Kevésbé hatékony

L-aktar li taħli

Mniej efektywna

Menej úsporný

Večja poraba energije

Mai puţin eficient

Enerhiahatékonysági osztály
A-tól
(hatékonyabb)
G-ig (kevésbé
hatékony)
terjedő skálán

Il-klassi ta'
l-effiċjenza
ta' lenerġija..fuq
skala ta' A
(l-anqas li
jaħlu) sa G
(l-aktar li
jaħlu)
Konsum ta'
Enerġija
kWh/ċiklu

Klasa efektywności
energetycznej ... w
skali od A (bardziej
efektywna) do G
(mniej efektywna)

Trieda energetickej
hospodárnosti
pomocou stupnice od
A (viac úsporná) po G
(menej úsporná)

Razred energetske
učinkovitosti na
lestvici od A (manjša
poraba energije) do G
(večja poraba
energije)

Clasa de eficienţă
energetică … pe o
scară de la A (mai
eficient) la G (mai
puţin eficient)

Zużycie energii

Spotreba energie

Poraba energije

Consum de energie

kWh/cykl

kWh/cyklus

kWh/program

kWh/ciclu
Bazat pe rezultatele
încercărilor
standardizate pentru
ciclul „uscare
bumbac”
Consumul real
depinde de condiţiile
de utilizare a
aparatului

Energiafogyasztás
kWh/ciklus
Száraz pamut
szövetre végzett
szabványos
vizsgálati
eredmények alapján
A tényleges
energiafogyasztás függ a
használat és
elhelyezés
módjától
Kapacitás (pamut)
kg

Bażata fuq irriżultati ta' testijiet
standard ċiklu talqoton niexef

w standardowym
cyklu suszenia
"bawełna sucha"

Základom je výsledok
štandardného testu pre
cyklus bavlna

Na podlagi rezultatov
standardnega preskusa
za program 'suho za v
omaro'

Il-konsum attwali ta'
l-enerġija jiddependi
minn kif il-prodott
ikun qed jiġi użat

Aktualne zużycie
energii zależy od
warunków
eksploatacji

Skutočná spotreba
energie závisí od toho,
ako je spotrebič
používaný

Dejanska poraba je
odvisna od načina
uporabe stroja

Kapaċita' (qoton) kg

Kapacita (bavlny) kg

Zmogljivost (bombaž)
kg

Capacitate (bumbac)
kg

Vízfogyasztás
Szárítási idő

Konsum ta' l-ilma
Kemm iddum biex
tnixxef

Ładunek
znamionowy
(bawełna) kg
Zużycie wody
Czas
suszen
ia

Spotreba vody
Čas sušenia

Poraba vode

Consum de apă
Timp de uscare

A szárítógépet
rendszeresen
használó
négyszemélyes
háztartásra becsült
évi fogyasztás

Il-konsum stimat
ghal familja ta'
erba’persuni li
normalment tnixxef
permezz ta' magna li
tnixxef

Légfúvásos

Čas
sušenja

Odhadovaná ročná
spotreba pre
štvorčlennú
domácnosť, ktorá
bežne používa sušičku

Ocenjena poraba na
leto za štiričlansko
gospodinjstvo, ki
navadno uporablja
sušilni stroj

Consum anual estimat
pentru o familie de
patru persoane care
usucă rufele în mod
normal cu un uscător

Miftuħ għall-arja

Szacowane roczne
zużycie dla
czteroosobowego
gospodarstwa
domowego przy
normalnym
korzystaniu z
suszarki
Napowietrzana

Odvetrávaná

Odzračevalni sušilni
stroj

Evacuare aer

Kondenzációs

Tikkondensa

Kondensacyjna

Kondenzačná

Condensare

Zaj
(dB(A) 1 pW)

Livell tal-ħoss
(dB(A) re 1 pW)

Poziom hałasu
(dB(A) re 1 pW)

Hlučnosť (dB(A) re 1
pW)

Kondenzacijski sušilni
stroj
Hrup
(dB(A) re 1 pW)

További információ
a
termékismertetőben

Aktar informazzjoni
tinkiseb mill-manwal
tal-prodott

Informaţii
suplimentare se găsesc
în broşurile de produs

L-istandard EN
61121
Id-Direttiva
95/13/KE relativa
dwar it-tikketti talmagna tat-tnixxif
ta'l-elettriku

Ďalšie informácie sú
obsiahnuté vo
výrobkových
katalógoch
Norma EN 61121

Ostali podatki so
navedeni v prospektih

EN 61121 szabvány

Szczegółowe
informacje zawarte
są w instrukcji
obsługi
Norma -EN 61121

Standard EN 61121

Standard EN 61121

Dyrektywa
95/13/WE
dotycząca etykiet
umieszczanych na
suszarkach

Smernica 95/13/ES o
štítkovaní elektrických
sušičiek

Direktiva 95/13/ES o
energijskih nalepkah
za sušilne stroje

Directiva 95/13/CE
privind eticheta pentru
uscătoarele electrice

A 95/13/EK
irányelv alapján

Nivel de zgomot
(dB(A) re 1 pW)
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Приложение № 4
към чл. 17
Част І
Етикет
1. Етикетът е в съответствие със следното
графично изображение:
Пералня
-сушилня

Енергия

Logo

Производител
Модел

ABC
123

П о -ефекти вен

I
II

III

IV
П о -ни ско ефекти вен
Консумация на енергия kWh

(За пране и сушене при запълнена
вместимост и при 60°C)

Пране (само)

kW h

Действителната консумация на енергия
ще зависи от това как се използва уредът

Клас на изпиране
A: по-висок

X.YZ

V

X.YZ

VI

A B

G: по-нисък

D E F G

Скорост на центрофугиране (об/min)

Вместимост
(памук) kg

Пране
Сушене

Консумация на вода (общо)

Ниво на шум
(dB(A) за 1 pW )

ℓ

Пране
Центрофугиране
Сушене

xyz
xyz
xyz

VII
VIII
IX
X
XI
XII

Допълнителна информация се съдържа
в техническия проспект

БДС EN 50229
Директива 96 /60/ЕO за перални-сушилни машини

XIII

2. Информацията, която се включва в полетата
на етикета, е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на
пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда
съгласно част ІV. Буквата и съответната стрелка
са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата,
е не по-малка от два пъти и не по-голяма от два
пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът
е получил такъв, в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от
25 ноември 2010 г. относно екомаркировката на ЕС.
V. Консумация на енергия в kWh за цялостно
завършен цикъл (пране, центрофугиране и сушене),
използвайки стандартен 60 °С цикъл за памук и
цикъл на сушене „сух памук“, определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
VІ. Консумация на енергия в kWh за цикъл
пране (само пране и центрофугиране), използвайки
стандартен 60 °С цикъл за памук, определена в
съответствие със стандартите по чл. 19.
VІІ. Клас изпиране съгласно част ІV.
VІІІ. Максимална скорост на центрофугиране,
постигната за стандартен 60 °С цикъл за памук,
определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
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ІХ. Вместимост (в kg) на уреда за стандартен
60 °С цикъл (без сушене), определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
Х. Вместимост (в kg) на уреда за цикъл (сушене) „сух памук“, определена в съответствие със
стандартите по чл. 19.
ХІ. Консумация на вода в литри за цялостно
завършен цикъл (пране, центрофугиране и сушене),
използвайки стандартен 60 °С цикъл за пране за
памук и цикъл на сушене „сух памук“, определена
в съответствие със стандартите по чл. 19.
ХІІ. Ниво на шум по време на циклите на
пране, центрофугиране и сушене, използвайки
стандартен 60 °С цикъл за пране за памук и цикъл на сушене „сух памук“. Когато се предоставя
такава информация, тя се определя в съответствие
с Наредбата за изискванията за етикетиране на
битови уреди по отношение на шума, излъчван
от тях във въздуха.
ХІІІ. Използваният български държавен стандарт за определяне консумацията на енергия.
3. Размерите на етикета и полетата в него са
в съответствие с графичното изображение по т.1.
Използвани цветове:
CMYK – циан, магента, жълто, черно.
Пример: 07Х0: 0% циан, 70% магента, 100%
жълто, 0% черно.
Стрелки (указатели за класа на енергийна
ефективност):
А: Х0Х0
В: 70Х0
С: 30Х0
D: 00Х0
E: 03Х0
F: 07Х0
G: 0ХХ0
Цветът на контура е Х070.
Цветът на фона на стрелката за енергийната
ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.
Част ІІ
Информационен лист
Информационният лист съдържа следната информация (тя може да бъде дадена под формата
на таблица, която представя уредите, доставяни
от едно и също лице по чл. 5, ал. 1):
1. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на
пазара (търговска марка).
2. Идентификационен номер на модела.
3. Клас на енергийна ефективност на модела
съгласно част ІV, изразен като „Клас на енергийна
ефективност …. върху скала от А (най-ефективен) до
G (най-нискоефективен)“. Когато тази информация е осигурена чрез таблица, тя може да бъде
изразена и по други начини, изразяващи ясно
градацията на скалата от А (най-ефективен клас)
до G (най-нискоефективен клас).
4. Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите, изброени
в таблицата, е получил екомаркировка на ЕС в
съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември
2010 г. относно екомаркировката на ЕС, тази информация може да се включи в информационния
лист, като в този случай описанието започва с
копие на знака за екомаркировката.
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5. Консумация на енергия за пране, центрофугиране и сушене в kWh за напълно завършен
цикъл на действие съгласно част І, т. 2. V.
6. Консумация на енергия само за пране и
центрофугиране в kWh за цикъл на пране съгласно
част І, т. 2. VІ.
7. Клас на изпиране съгласно част ІV, изразен като „Клас на изпиране…… върху скала от А
(най-висок) до G (най-нисък)“. Това може да бъде
изразено и по други начини, изразяващи ясно
градацията на скалата от А (най-висок клас) до
G (най-нисък клас).
8. Ефективност на извличане на вода за стандартен 60 °С цикъл на пране за памук, определена
в съответствие със стандартите по чл. 19, изразена
като „Остатъчна вода след центрофугиране“ (като
отношение на сухото пране към теглото на прането
след центрофугиране).
9. Постигната максимална скорост на центрофугиране съгласно част І, т. 2. VІІІ.
10. Вместимост на уреда при пране за стандартен
60 °С цикъл съгласно част І, т. 2. ІХ.
11. Вместимост на уреда при сушене за стандартен цикъл на сушене „сух памук“ съгласно
част І, т. 2. Х.
12. Консумация на вода при пране, центрофугиране и сушене в литри за напълно завършен
цикъл на действие съгласно част І, т. 2. ХІ.
13. Консумация на вода само за пране и центрофугиране в литри за стандартен 60 °С цикъл на
пране (и центрофугиране) за памук, определена в
съответствие със стандартите по чл. 19.
14. Време за пране и сушене. Програмното време
за напълно завършен цикъл на действие (60 °С
цикъл на пране и цикъл на сушене „сух памук“)
за стандартен капацитет на пране, определено в
съответствие със стандартите по чл. 19.
15. Лицата по чл. 5, ал. 1 могат да включат
информацията по т. 5 – 14 по отношение и на
други цикли на пране и/или сушене.
16. Консумацията на енергия и вода, равна на
200 пъти консумацията по т. 5 (енергия) и т. 12
(вода). Това се изразява като „Годишна консумация за 4-членно домакинство, използващо винаги
сушилнята (200 цикъла)“.
17. Консумацията на енергия и вода, равна на
200 пъти консумацията по т. 6 (енергия) и т. 13
(вода). Това се изразява като „Годишна консумация
за 4-членно домакинство когато не се използва
сушилнята (200 цикъла)“.
18. Ниво на шум за циклите на пране, центрофугиране и сушене, използвайки стандартен 60 °С
цикъл на пране за памук и цикъл на сушене „сух
памук“. Когато се предоставя такава информация,
тя се определя в съответствие с Наредбата за
изискванията за етикетиране на битови уреди по
отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
Ако копие от етикета, както цветно, така и
черно-бяло, е включено в информационния лист,
в него се включва информацията, представена
само в информационния лист.
Част ІІІ
Дистанционни продажби
Каталозите за поръчки по пощата, другите
печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или по други електронни медии
съгласно чл. 35, ал. 2 трябва да съдържат копие
на етикета или следната информация, представена
в посочения ред:
1. Клас на енергийна ефективност (част ІІ, т. 3).
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2. Консумация на енергия (само пране и центрофугиране) (част ІІ, т. 5).
3. Консумация на енергия (пране, центрофугиране и сушене) (част ІІ, т. 6).
4. Клас на изпиране (част ІІ, т. 7).
5. Ефективност при извличането на вода (част
ІІ, т. 8).
6. Максимална скорост на центрофугиране
(част ІІ, т.9).
7. Вместимост (пране) (част ІІ, т. 10).
8. Вместимост (сушене) (част ІІ, т. 11).
9. Консумация на вода (пране, центрофугиране
и сушене) (част ІІ, т. 12).
10. Консумация на вода (само пране и центрофугиране) (част ІІ, т. 13).
11. Годишна консумация за 4-членно домакинство, използващо винаги сушилнята (200 цикъла)
(част ІІ, т. 16).
12. Годишна консумация за 4-членно домакинство, неизползващо никога сушилнята (200 цикъла)
(част ІІ, т. 17).
13. Ниво на шум (част ІІ, т. 18).
Когато в информационния лист се предоставя и
друга информация, тя се включва в горния списък
по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата посочена по-горе информация, трябва
да позволяват тя да бъде четлива.
Част ІV
Клас на енергийна ефективност
1. Класът на енергийна ефективност на уреда
се определя в съответствие с таблица 1:
Таблица 1
Клас на Консумация на енергия „С“ в kWh
енергий- за пълен работен цикъл пране, ценна ефек- трофугиране и сушене, използвайки
тивност стандартна програма (памук, 60 °С)
и програма за сушене (памук), в
съответствие със стандартите по
чл. 19
A
B
C
D

C≤0,68
0,68<C≤0,81
0,81<C≤0,93
0,93<C≤1,05

E
1,05<C≤1,17
F
1,17<C≤1,29
G
1,29<C
2. Класът на производителност на уреда се
определя в съответствие с таблица 2:
Таблица 2
Клас
Индекс на изпиране „P“ за стандартна изна програма „памук 60 °С“, в съотпиране
ветствие със стандартите по чл. 19
A
B
C
D
E
F
G

P>1,03
1,03≥P>1,00
1,00≥P>0,97
0,97≥P>0,94
0,94≥P>0,91
0,91≥P>0,88
0,88≥P
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Част V
Еквивалентни термини на официалните езици на Европейския съюз
Бележки

EN

Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

X

X

I
II

1
2

X

X

3

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

V
V

X

VІ

X

VІІ

VІІІ

ES

DA
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DE

EL

FI

SW

FR

CS
Energie
Kombinovaná
pračka a sušička

2

ВЕСТНИК
IT

ET
Energia
Pesumasin-kuivati
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NL

LV
Enerģija
Kombinētā
mazgāšanas un
žāvēšanas mašīna

PT

LT
Energija
Skalbimo mašina su
džiovintuvu
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3

Tootja või
kaubamärk

Ražotājs

Gamintojas

Model

Mudel

Modelis

Modelis

Úsporné

Tõhusam

Efektīvāk

Didžiausias
efektyvumas

Méně úsporné

Vähemtõhus

Mazāk efektīvi

Mažiausias
efektyvumas

Třída energetické
účinnosti … na
stupnici A
(nejvyšší účinnost,
tj. nízká spotřeba
elektrické energie)
do G (nejnižší
účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické energie)
Spotřeba energie

Energiatõhususklass
… astmestikus A-st
(tõhusam, st vähem
tarbiv) kuni G-ni
(vähemtõhus, st
rohkem tarbiv)

Energoefektivitātes
klase… uz skalas no
A (efektīvāk) līdz G
(mazāk efektīvi)

Energijos vartojimo
efektyvumo klasė …
skalėje nuo A
(didžiausias
efektyvumas) iki G
(mažiausias
efektyvumas)

Energiatarbivus

Enerģijas patēriņš

kWh/cyklus

kWh/programm

kWh/ciklā

Suvartojamos
energijos kiekis
kWh/ciklas

Spotřeba energie
při praní,
odstřeďování a
sušení

Energiatarbivus
pesemisel,
tsentrifuugimisel ja
kuivatamisel

Enerģijas patēriņš
mazgāšanai,
izgriešanai un
žāvēšanai

Suvartojamos
energijos skalbiant,
gręžiant ir
džiovinant kiekis

(při praní,
odstřeďování i
sušení a zatížení
plnou kapacitou
při 60C)
Jen praní
kWh

(Masinatäie
pesemine ja
kuivatus 60°C
korral)
Ainult
pesuprogramm kWh

(maksimālā veļas
daudzuma
mazgāšana un
žāvēšana 60°C
temperatūrā)
Tikai mazgāšana
kWh

(Skalbiant ir
džiovinant pilnai
pakrovus 60°C
programoje
skalbiamu kiekiu)
Tik skalbiant
kWh

Spotřeba energie
pouze při praní a
odstřeďování

Energiatarbivus
pesemisel ja
tsentrifuugimisel

Enerģijas patēriņš
tikai mazgāšanai un
izgriešanai

Suvartojamos
energijos kiekis tik
skalbiant ir gręžiant

Skutečná spotřeba
energie závisí na
způsobu používání
spotřebiče

Tegelik tarbivus
oleneb seadme
kasutusviisist

Faktiskais enerģijas
patēriņš atkarīgs no
iekārtas lietošanas
veida

Účinnost praní
A: lepší
G: horší

Pesemistulemus
A: parem
G: halvem

Mazgāšanas izpilde
A: labāka
G: sliktāka

Třída účinnosti
praní … na
stupnici od A
(vyšší ) do G
(nižší)
Zbytek vody po
odstředění … %
(vztaženo
k hmotnosti
suchého prádla)
Otáčky při
odstřeďování
(1/min)

Pesemistulemuse
klass … astmestikus
A-st (parem) kuni Gni (halvem)

Mazgāšanas izpildes
klase…uz skalas no
A (labāka) līdz G
(sliktāka)

Jääkniiskus pärast
tsentrifuugimist …
% (protsentides
kuiva pesu kaalust)

Ūdens, kas paliek
pēc izgriešanas…%
(kā proporcija no
sausās veļas svara)

Tsentrifuugimiskiirus
(p/min)

Centrifūgas ātrums
(apgr./min.)

Tikrasis
suvartojamos
energijos kiekis
priklausys nuo to,
kaip prietaisas bus
naudojamas
Skalbimo kokybės
klasė:
A (aukštesnė),
G (žemesnė)
Skalbimo kokybės
klasė …… skalėje
nuo
A (aukštesnė) iki
G (žemesnė)
Vanduo, likęs po
gręžimo: ... %
(kaip sausų
skalbinių svorio
dalis)
Sukimosi greitis
(sūkiai per min)

Energija

HU
Energia
Mosó-szárító

MT
Enerġija
Magna li taħsel u li
tnixxef

PL
Energia
Pralko - suszarka

SK
Energia
Práčka so sušičkou

Gyártó
Típus
Hatékonyabb

Manifattur
Mudell
L-anqas li taħli

Producent
Model
Bardziej efektywna

Výrobca
Model
Viac úsporný

Kevésbé hatékony

L-aktar li taħli

Mniej efektywna

Menej úsporný

Enerhiahatékonysági osztály
A-tól
(hatékonyabb)

Il-klassi ta' leffiċjenza enerġija… fuq
skala ta' A (l-

Klasa efektywności
energetycznej... w
skali od A
(bardziej

Trieda energetickej
hospodárnosti
pomocou stupnice
od A (viac úsporná)

SL
Pralno-sušilni stroj
Proizvajalec
Model
Manjša poraba
energije
Večja poraba
energije
Razred energijske
učinkovitosti. . . na
lestvici od A (manjša
poraba energije) do

RO
Energie
Maşină de spălat şi
uscat rufe
Fabricant
Model
Mai eficient
Mai puţin eficient
Clasa de eficienţă
energetică … pe o
scară de la A (mai
eficient) la G (mai

БРОЙ 41
G-ig
(kevésbé
hatékony)
terjedő skálán
Energia fogyasztás
kWh
Energiafogyasztás teljes
működési
ciklusonként
(mosás,
centrifugálás és
szárítás)
(Mosás és szárítás
teljes mosási
kapacitással 60C°on)
(Csak) mosás kWh
Energiafogyasz-tás
mosási
ciklusonként (csak
mosás és
centrifugálás)
A tényleges
Energiafogyaszt-ás
függ a használat
és elhelyezés
módjától
Mosási
teljesítmény
A: magasabb
G: alacsonyabb
Mosási
teljesítmény
osztály A-tól
(hatékonyabb)
G-ig (kevésbé
hatékony)
terjedő skálán
Centrifugálás után
megmaradó
vízmennyiség
…%-ban (a
mosnivaló száraz
súlyának
százalékában)
kifejezve
Centrifugálási
sebesség
(fordulat/perc)

ДЪРЖАВЕН

4

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

anqas li taħli) sa G
(l- aktar li taħli)

efektywna) do G
(mniej efektywna)

po G (menej
úsporná)

G (večja poraba
energije)

puţin eficient)

Konsum ta'
Enerġija
kWh
Il-konsum ta' lenerġija għallħasil, it-tidwir u ttnixxif

Całkowite zużycie
energii
kWh
Zużycie energii na
pranie,
odwirowanie
i suszenie

Spotreba energie

Poraba energije

Consum de energie

kWh
Spotreba energie
pre pranie,
odstreďovanie a
sušenie

kWh
Poraba energije pri
pranju, ožemanju in
sušenju

kWh
Consum de energie
pentru spălare,
stoarcere prin
centrifugare şi
uscare

(Biex taħsel u
tnixxef ħasla sħiħa
b' 60Ċ).

(w cyklu prania w
temp. 60°C i w
cyklu suszenia
wsadu znam. dla
pralki)
Pranie
kWh
Zużycie energii
tylko na pranie
i odwirowanie

(Pranie a sušenie
plnej kapacity pri
60°C)

(za pranje in
sušenje pri največji
dovoljeni polnitvi za
pranje pri 60°C)

(Pentru a spăla şi
usca o încărcătură
completă de spălare
la 60 oC )

Pranie (samostatne)
kWh
Spotreba energie
iba pre pranie a
odstreďovanie

Samo pranje
kWh
Poraba energije
samo za pranje in
ožemanje

Spălare (exclusiv)
kWh
Consum de energie
doar pentru spălare
şi stoarcere prin
centrifugare

Aktualne zużycie
energii zależy od
warunków
eksploatacji

Skutočná spotreba
energie závisí od
toho, ako je
spotrebič používaný

Dejanska poraba
energije je odvisna
od načina uporabe
stroja

Consumul real va
depinde de condiţiile
de utilizare a
aparatului

Účinnosť prania:
A: vysoká
G: nízka

Pralni učinek
A: višji
G: nižji

Eficienţa spălării
A: mai ridicată
G: mai scăzută

Il-klassi tal-qawwa
tal-ħasil...fuq skala
ta':
A (l-ogħla) sa
G (l-aktar baxxa)

Efektywność
prania
A: wyższa
G: niższa
Klasa efektywności
prania ... w skali
od A (bardziej
efektywna) do G
(mniej efektywna)

Trieda účinnosti
prania ... na stupnici
od A (vyššia) do G
(nižšia

Razred pralnega
učinka . . . na
lestvici od A (višji)
do G (nižji)

Clasa de eficienţă a
spălării … pe o scară
de la A (mai
eficient) la G (mai
puţin eficient)

L-ilma li jibqa'
wara t-tidwir ... %
(bħala perċentwali
tal-piż tal-ħasl a'
niexfa.)

Woda pozostała
po odwirowaniu
...% (jako procent
suchej masy
prania)

Voda, ktorá zostane
pri odstreďovaní
....% (ako podiel
hmotnosti suchej
bielizne)

Ostanek vode po
ožemanju . . . % (v
razmerju s težo
suhega perila v
stroju)

Apa rămasă după
centrifugare ... %
(ca procent din
greutatea rufelor
uscate)

Il-veloċità (rpm)

Prędkość
odwirowywania
(obr/min)

Počet otáčok pri
odstreďovaní
(ot/min)

Hitrost centrifuge
(vrt/min)/

Viteza de
centrifugare
(rot/min)

Ħasil (biss)
kWh
Il-Konsum ta' lenerġija għall-ħasil
u t-tidwir biss.
Il-konsum attwali
ta' l-enerġija
jiddependi minn
kif il-prodott ikun
qed jigi wżat
Il-qawwa tal-ħasil
A: L-ogħla
G: L-aktar baxxa

Бележки

EN

Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

ІХ/Х

10-11

7-8

Х
ІХ
ХІ

10
11

7
8

12

9

13

10

14

ES

DA
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16

11

17

12

18

13

EL

FR
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X

X

X

X

X

X

DE

IT

NL

PT
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CS
Náplň spotřebiče
(bavlna) kg

ET
Täitekogus (puuvill)
kg

LV
Ietilpība (kokvilna)
kg

LT
Talpa (medvilnė) …
kg

Bez sušení

Pesemine

Mazgāšana

Skalbiant

Sušení

Kuivatamine

Žāvēšana

Džiovinant

Spotřeba vody
(celkem)
Spotřeba vody při
praní,
odstřeďování a
sušení

Kogu veetarve
Veetarbivus
pesemisel,
tsentrifuugimisel ja
kuivatamisel

Ūdens patēriņš
(kopā)
Ūdens patēriņš
mazgāšanai,
izgriešanai un
žāvēšanai

Suvartojamas
vandens kiekis
Suvartojamo
vandens skalbiant,
gręžiant ir
džiovinant kiekiai

Spotřeba vody
pouze
při praní a
odstřeďování
Doba praní a
sušení

Veetarbivus ainult
pesemisel ja
tsentrifuugimisel

Ūdens patēriņš tikai
mazgāšanai un
izgriešanai

Pesemise ja
kuivatamise
programmi ajaline
kestus
Hinnanguline
aastatarbivus
neljaliikmelises
perekonnas, kus
pesu kuivatatakse
alati masinas (200
pesemiskorda)

Mazgāšanas un
žāvēšanas laiks

Suvartojamo
vandens tik
skalbiant ir gręžiant
kiekiai
Skalbimo ir
džiovinimo trukmė

Odhadovaná roční
spotřeba
čtyřčlenné
domácnosti nikdy
nepoužívající
sušičku (200
cyklů)

Hinnanguline
aastatarbivus
neljaliikmelises
perekonnas, kus
pesu ei kuivatata
kunagi masinas (200
pesemiskorda)

Enerģijas un ūdens
gada patēriņa
novērtējums četru
personu
saimniecībai, kas
nekad neizmanto
žāvētāju (200 cikli)

Hluk
(dB(A) re 1 pW)

Müra (dB(A) re 1
pW)

Troksnis (dB(A) re 1
pW)

Skaičiuotinis keturių
asmenų šeimos
suvartojamos
energijos kiekis per
metus, visada
naudojant
džiovinimą (200
ciklų)
Skaičiuotinis keturių
asmenų šeimos
suvartojamos
energijos kiekis per
metus, niekada
nenaudojant
džiovinimo (200
ciklų)
Triukšmas
(dB(A) apie 1 pW)

Praní

Pesemine

Mazgāšana

Skalbiant

Odstřeďování

Tsentrifuugimine

Izgriešana

Gręžiant

Sušení

Kuivatamine

Žāvēšana

Džioviniant

Odhadovaná roční
spotřeba
čtyřčlenné
domácnosti vždy
používající sušičku
(200 cyklů)

Enerģijas un ūdens
gada patēriņa
novērtējums četru
personu
saimniecībai, kas
vienmēr izmanto
žāvētāju (200 cikli)
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Další údaje jsou
v návodu k použití

Kasutusjuhend
sisaldab lisateavet

Sīkāka informācija
norādīta brošūrā

Daugiau
informacijos yra
gaminio apraše

Norma EN 50229

Standard EN 50229

Standarts EN 50229

Směrnice
96/60/ES pro
označování
kombinovaných
praček se sušičkou
energetickými
štítky

Pesumasin-kuivatite
märgistamise
direktiiv 96/60/EÜ

Kombinēto
mazgāšanas un
žāvēšanas mašīnu
marķēšanas
direktīva 96/60/EK

Lietuvos standartas
LST EN 50229
Kombinuotosios
skalbimo mašinos
etiketės direktyva
96/60/EB

HU
Kapacitás (pamut)
kg

MT
Kapaċità (qoton)
kg

PL
Ładunek
znamionowy
bawełna (kg)

SK
Kapacita
(bavlny) kg

Mosás
Szárítás
Vízfogyasztás
(összes)
Vízfogyasztás
teljes működési
ciklusonként
(mosás,
centrifugálás, és
szárítás)
Vízfogyasztás
(csak mosás és
szárítás)

Il-ħasil
It-tnixxif
Il-konsum ta' lilma (totali)
Konsum ta' l-ilma,
fil-ħasil, tidwir u
tnixxif

Pranie
Suszenie
Całkowite zużycie
wody
Zużycie wody na
pranie,
odwirowanie
i suszenie

Pranie
Sušenie
Spotreba vody
(celková)
Spotreba vody pre
pranie,
odstreďovanie a
sušenie

Pranje
Sušenje
Poraba vode
(skupaj)
Poraba vode pri
pranju, ožemanju in
sušenju

Spălare
Uscare
Consum de apă
(total)
Consum de apă
pentru spălare,
stoarcere prin
centrifugare şi
uscare

Il-konsum ta' lilma għall-ħasil u
t-tidwir biss

Zużycie wody tylko
na pranie i
odwirowanie

Spotreba vody iba
pre pranie a
odstreďovanie

Poraba vode samo
za
pranje
in
ožemanje

Mosási és szárítási
idő
Becsült éves
fogyasztás egy
négytagú
háztartásra,
mindig használva
szárítót is (200
ciklus)

Il-ħin tal-ħasil u ttnixxif
Stima tal-konsum
annwali għal
familja ta' erba’
persuni inkluż lużu dejjem ta'
magna tat-tnixxif
(200 ċiklu)

Czas prania i
suszenia
Szacowane roczne
zużycie dla
czteroosobowego
gospodarstwa
domowego, przy
każdorazowym
użyciu suszarki
(200 cykli )

Doba prania a
sušenia
Odhadovaná ročná
spotreba 4-člennej
domácnosti, ktorá
vždy používa
sušičku
(200 cyklov)

Čas pranja in
sušenja
Ocenjena poraba na
leto za štiričlansko
gospodinjstvo, ki
stalno uporablja
sušenje (200
programov)

Consum de apă
doar pentru spălare
şi stoarcere prin
centrifugare
Timp de spălare şi
uscare
Consum anual
estimat pentru o
familie de patru
persoane care
foloseşte
întotdeauna
uscătorul (200
cicluri)

Becsült éves
fogyasztás egy
négytagú
háztartásra,
sosem használva
szárítót (200
ciklus)
Zaj (dB(A) 1 pW)

Stima tal-konsum
annwali għal
familja ta' 4
persuni, eskluż lużu tal- magna
tat-tnixxif

Szacowane roczne
zużycie
dla
czteroosobowego
gospodarstwa
domowego,
bez
użycia
suszarki
(200 cykli)
Poziom hałasu
(dB(A) re 1 pW)
Pranie
Odwirowywanie

Odhadovaná ročná
spotreba 4-člennej
domácnosti, ktorá
nikdy nepoužíva
sušičku
(200 cyklov)

Ocenjena poraba na
leto za štiričlansko
gospodinjstvo,
ki
nikoli ne uporablja
sušenja
(200 programov)

Hlučnosť
(dB(A) re 1 pW)
Pranie
Odstreďovanie

Hrup
(dB(A) re 1 pW)
pranje
ožemanje

Suszenie
Szczegółowe
informacje zawarte
są w instrukcji
obsługi

Sušenie
Ďalšie informácie
sú obsiahnuté vo
výrobkových
katalógoch

sušenje
Ostali podatki so
navedeni v
prospektih

Uscare
Informaţii
suplimentare se
găsesc în broşurile
de produs

Norma EN 50229

Norma EN 50229

Standard EN 50229

Standard EN 50229

Dyrektywa
96/60/WE
dotycząca etykiet
umieszczanych na
pralko-suszarkach

Smernica 96/60/ES
o štítkovaní práčok
so sušičkami

Direktiva 96/60/ES o
energijskih
nalepkah za pralnosušilne stroje

Directiva 96/60/CE
privind etichetarea
maşinilor de spălat
şi uscat rufe

Mosás
Centrifugálás
Szárítás
További
információ a
termékismertetőbe
n
EN 50229
szabvány
A 96/60/EK
irányelv alapján

Livell tal-ħoss
(dB(A) re 1 pW)
Ħasil
Tidwir
Tnixxif
Aktar
informazzjoni
tinkiseb millmanwal talprodott
L-istandard EN
50229
Id-Direttiva
96/60/KE dwar ittikketti tal-magni li
jaħslu u jnixxfu

SL
Zmogljivost
(bombaž) kg

RO
Capacitate
(bumbac) kg

Consum anual
estimat pentru o
familie de patru
persoane care nu
foloseşte niciodată
uscătorul (200
cicluri)
Nivel de zgomot
(dB(A) re 1 pW)
Spălare
Centrifugare
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Приложение № 5
към чл. 20
Част І
Етикет
1. Етикетът е в съответствие със следното
графично изображение:

41 mm

5 mm

73 mm

33 mm

Енергия

5 mm

Миялна машина

Logo

Производител
Модел

ABC
123

I
II

По-ефективен

90 mm

III

IV

15 mm
15 mm
15 mm

31 mm

По-ниско ефективен
Консумация на енергия
kWh/цикъл

(Стандартен цикъл на работа,
използвайки студена вода за пълнене)

V

Действителната консумация на енергия
ще зависи от това как се използва уредът

Клас на измиване

A B

Клас на изсушаване

A B C

A: по-висок

A: по-висок

G: по-нисък

G: по-нисък

Стандартно разположение

Консумация на вода

ℓ/ цикъл

Ниво на шум
(dB(A) за 1 pW)

46 mm

X.YZ
D E F G

E F G

YZ
YX
XY

VI
VII
VIII
IX
X

Допълнителна информация се съдържа
в техническия проспект

БДС EN 50242
Директива 97/17/ЕO за миялни машини

XI

2. Информацията, която се включва в полетата
на етикета, е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на
пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда
съгласно част ІV. Буквата и съответната стрелка
са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата,
е не по-малка от два пъти и не по-голяма от два
пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът
е получил такъв, в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета
от 25 ноември 2010 г. относно екомаркировката
на ЕС.
V. Консумация на енергия в kWh за стандартен
цикъл, определено в съответствие със стандартите
по чл. 22.
VІ. Клас на измиване съгласно част ІV.
VІІ. Клас на изсушаване съгласно част ІV.
VІІІ. Вместимост на уреда за стандартно разположение на приборите, чиниите и чашите, определен в съответствие със стандартите по чл. 22.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

ІХ. Консумация на вода в литри за напълно
завършен цикъл, определено в съответствие със
стандартите по чл. 22.
Х. Ниво на шум по време на стандартен цикъл. Когато се предоставя такава информация,
тя се определя в съответствие с Наредбата за
изискванията за етикетиране на битови уреди по
отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
ХІ. Използваният български държавен стандарт
за определяне консумацията на енергия.
3. Размерите на етикета и полетата в него са
в съответствие с графичното изображение по т.1.
Използвани цветове:
CMYK – циан, магента, жълто, черно.
Пример: 07Х0: 0% циан, 70% магента, 100%
жълто, 0% черно.
Стрелки (указатели за класа на енергийна
ефективност):
А: Х0Х0
В: 70Х0
С: 30Х0
D: 00Х0
E: 03Х0
F: 07Х0
G: 0ХХ0
Цветът на контура е Х070.
Цветът на фона на стрелката за енергийната
ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.
Част ІІ
Информационен лист
Информационният лист съдържа следната информация (тя може да бъде дадена под формата
на таблица, която представя уредите, доставяни
от едно и също лице по чл. 5, ал. 1):
1. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на
пазара (търговска марка).
2. Идентификационен номер на модела.
3. Клас на енергийна ефективност на модела,
определен в съответствие с част ІV, изразен като
„Клас на енергийна ефективност …. върху скала
от А (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)“.
Когато тази информация е осигурена чрез таблица, тя може да бъде изразена и по други начини,
изразяващи ясно градацията на скалата от А (найефективен клас) до G (най-нискоефективен клас).
4. Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите, изброени
в таблицата, е получил екомаркировка на ЕС в
съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември
2010 г. относно екомаркировката на ЕС, тази информация може да се включи в информационния
лист, като в този случай описанието започва с
копие на знака за екомаркировката.
5. Име на производител, код или означение за
„стандартния“ цикъл, за които се отнася информацията на етикета и във фиша.
6. Консумация на енергия в kWh за цикъл,
използвайки стандартен цикъл, определена в
съответствие със стандартите по чл. 22 и изразена като „Консумация на енергия XYZ kWh за
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стандартен цикъл, използвайки студена вода за
пълнене. Действителната консумация на енергия
ще зависи от това, как се използва уредът“.
7. Клас на измиване съгласно част ІV, изразен като „Клас на измиване …… върху скала от
А (най-висок) до G (най-нисък)“. Това може да
бъде изразено и по други начини, изразяващи ясно
градацията на скалата от А (най-висок клас) до G
(най-нисък клас).
8. Клас на изсушаване съгласно част ІV, изразен като „Клас на изсушаване …. върху скала
от А (най-висок) до G (най-нисък)“. Това може
да бъде изразено и по други начини, изразяващи
ясно градацията на скалата от А (най-висок клас)
до G (най-нисък клас).
9. Вместимост на уреда за стандартно разположение на приборите, чиниите и чашите съгласно
част І, т. 2. VІІІ.
10. Консумация на вода за цикъл в литри съгласно част І, т. 2. ІХ.
11. Програмно време за стандартен цикъл, определено в съответствие със стандартите по чл. 22.
12. Лицата по чл. 5, ал. 1 могат да включат
информацията по т. 5 – 11 по отношение и на
други цикли.
13. Годишната консумация на енергия и вода,
равна на 220-кратно използване на уреда, изразена
в т. 6 (енергия) и в т. 10 (вода). Това се изразява
като „Годишна консумация (220 цикъла)“.
14. Ниво на шум по време на стандартен цикъл. Когато се предоставя такава информация,
тя се определя в съответствие с Наредбата за
изискванията за етикетиране на битови уреди по
отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
Ако копие от етикета, както цветно, така и
черно-бяло, е включено в информационния лист,
в него се включва информацията, представена
само в информационния лист.
Част ІІІ
Дистанционни продажби
Каталозите за поръчки по пощата, другите
печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или по други електронни медии
съгласно чл. 42, ал. 2 трябва да съдържат копие
на етикета или следната информация, представена
в посочения ред:
1. Клас на енергийна ефективност (част ІІ, т. 3).
2. Наименование на стандартния цикъл (част
ІІ, т. 5).
3. Консумация на енергия (част ІІ, т. 6).
4. Клас на измиване (част ІІ, т. 7).
5. Клас на изсушаване (част ІІ, т. 8).
6. Вместимост (част І, т. 2.VІІІ).
7. Консумация на вода (част І, т. 2.ІХ).
8. Годишна консумация (220 цикъла) (част ІІ,
т. 13).
9. Ниво на шум (част І, т. 2.Х).
Когато в информационния лист се предоставя и
друга информация, тя се включва в горния списък
по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата посочена по-горе информация, трябва
да позволяват тя да бъде четлива.
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Част ІV
Клас на енергийна ефективност
1. Класът на енергийна ефективност на уреда
се определя, както следва:
Изчислява се еталонно потребление, както
следва:
CR = 1,35 + 0,025 х S
при S > 10
CR = 0,45 + 0,09 х S		
при S ≤ 9,
където S е капацитетът на уреда за стандартно
разположение на приборите, чиниите и чашите
(приложение № 3, част V, т.2.VІІІ).
Установява се индекс на енергийна ефективност EI:
C

EI = CR ,
където С е консумацията на енергия от уреда
(приложение № 3, част V, т. 2.V).
При тези условия класът на енергийна ефективност се определя в съответствие с таблица 1:
Таблица 1
Клас на
енергийна
ефективност
А
B
C
D
E
F
G

Индекс на енергийна ефективност E I
E I < 0,64
0,64 ≤ E I < 0,76
0,76 ≤ E I < 0,88
0,88 ≤ E I < 1,00
1,00 ≤ E I < 1,12
1,12 ≤ E I < 1,24
E I ≥ 1,24

2. Класът на измиване на уреда се определя в
съответствие с таблица 2:
Таблица 2
Клас на измиване

Индекс на измиване РС, определен в съответствие със стандартите по чл. 22, използвайки
стандартен цикъл
А
РC > 1,12
B
1,12≥РC > 1,00
C
1,00≥РC > 0,88
D
0,88≥РC > 0,76
E
0,76≥РC > 0,64
F
0,64≥РC > 0,52
G
0,52≥РC
3. Класът на изсушаване на уреда се определя
в съответствие с таблица 3:
Таблица 3
Клас на изсушаване
А
B
C
D
E
F
G

Индекс на изсушаване РD,
определен в съответствие със
стандартите по чл. 22, използвайки стандартен цикъл
РD >1,08
1,08≥РD>0,93
0,93≥РD>0,78
0,78≥РD>0,63
0,63≥РD>0,48
0,48≥РD>0,33
0,33≥РD
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FI

HU
Energia
Mosogatógép
Gyártó
Típus

SW

MT
Enerġija
Magna tal-ħasil
tal-platti
Manifattur
Mudell

CS
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ET

LV

LT

Energie

Energia

Enerģija

Energija

Myčka nádobí

Nõudepesumasin

Trauku
mazgāšanas
mašīna

Indaplovė

Výrobce

Tootja või
kaubamärk

Ražotājs

Gamintojas

Model

Mudel

Modelis

Modelis

Úsporné

Tõhusam

Efektīvāk

Didžiausias
efektyvumas

Méně úsporné

Vähemtõhus

Mazāk efektīvi

Mažiausias
efektyvumas

Třída energetické
účinnosti … na
stupnici A
(nejvyšší účinnost,
tj. nízká spotřeba
elektrické energie)
do G (nejnižší
účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické energie)
Spotřeba energie

Energiatõhususklass
… astmestikus A-st
(tõhusam, st vähem
tarbiv) kuni G-ni
(vähemtõhus, st
rohkem tarbiv)

Energoefektivitātes
klase… uz skalas no
A (efektīvāk) līdz G
(mazāk efektīvi)

Energijos vartojimo
efektyvumo klasė …
skalėje nuo A
(didžiausias
efektyvumas) iki G
(mažiausias
efektyvumas)

Energiatarbivus

Enerģijas patēriņš

kWh/cyklus

kWh/programm

kWh/ciklā

Suvartojamos
energijos kiekis
kWh/ciklas

Spotřeba energie
XYZ v kWh na
standardní
zkušební cyklus při
použití náplně
studené vody.
Skutečná spotřeba
energie závisí na
způsobu použití
spotřebiče.

Energiatarbivus XYZ
kWh põhitsükli
kohta külma vee
ühenduse korral.
Tegelik
energiatarbivus
oleneb seadme
kasutusviisist

Enerģijas patēriņš
XYZ kWh standarta
testēšanas ciklam,
izmantojot aukstu
ūdeni. Faktiskais
enerģijas patēriņš
atkarīgs no iekārtas
izmantošanas

(na základě
výsledků zkoušek
normovaného
cyklu s použitím
náplně studené
vody)

(Põhineb tootja
poolt standardtsükli
ja külma vee
ühenduse korral
saadud tulemustel)

(balstīts uz ražotāja
testa rezultātiem,
darbinot standarta
ciklā)

Skutečná spotřeba
energie závisí na
způsobu používání
spotřebiče

Tegelik tarbivus
oleneb seadme
kasutusviisist

Faktiskais enerģijas
patēriņš atkarīgs no
iekārtas lietošanas
veida

Účinnost mytí
A: lepší
G: horší

Pesemistulemus
A: parem
G: halvem

Mazgāšanas izpilde
A: labāka
B: sliktāka

Třída účinnosti
mytí … na stupnici
od A (vyšší) do G
(nižší)
činnost sušení
A: lepší
G: horší

Pesemistulemuse
klass … astmestikus
A-st (parem) kuni Gni (halvem)
Kuivatamistulemus
A: parem
G: halvem

Mazgāšanas izpilde
klase… uz skalas no
A (labāka) līdz G
(sliktāka)
Žāvēšanas izpilde
A: labāka
B: sliktāka

PL
Energia
Zmywarka do
naczyń
Producent
Model

SK
Energia
Umývačka riadu

SL
Energija
Pomivalni stroj

Výrobca
Model

Proizvajalec
Model

Suvartojamas
energijos kiekis XYZ
(kWh) per
standartinės
bandymo programos
ciklą, naudojant
šaltą vandenį.
Tikrasis
suvartojamos
energijos kiekis
priklausys nuo to,
kaip prietaisas bus
naudojamas
(Remiantis
gamintojo
standartinio ciklo
bandymo
rezultatais,
naudojant šaltą
vandenį)
Tikrasis
suvartojamos
energijos kiekis
priklausys nuo to,
kaip prietaisas bus
naudojamas.
Plovimo kokybės
klasė:
A (aukštesnė),
G (žemesnė)
Plovimo kokybės
….klasė skalėje nuo
A (aukštesnė) iki G
(žemesnė)
Džiovinimo kokybės
klasė:
A (aukštesnė),
G (žemesnė)
RO
Energie
Maşină de spălat
vase
Fabricant
Model
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Hatékonyabb

L-anqas li taħli

Bardziej efektywna

Viac úsporný

Kevésbé hatékony

L-aktar li taħli

Mniej efektywna

Menej úsporný

Enerhiahatékonysági osztály
A-tól
(hatékonyabb)
G-ig
(kevésbé
hatékony)
terjedő skálán
Energia fogyasztás

Il-klassi ta' leffiċjenza enerġija… fuq
skala ta' A (lanqas li taħli) sa G
(l- aktar li taħli)

Klasa efektywności
energetycznej... w
skali od A
(bardziej
efektywna) do G
(mniej efektywna)

Trieda energetickej
hospodárnosti
pomocou stupnice
od A (viac úsporná)
po G (menej
úsporná)

Manjša poraba
energije
Večja poraba
energije
Razred energijske
učinkovitosti. . . na
lestvici od A (manjša
poraba energije) do
G (večja poraba
energije)

Konsum ta'
Enerġija
kWh

Całkowite zużycie
energii
kWh

Spotreba energie

Poraba energije

Consum de energie

kWh

Il-konsum ta' lenerġija XYZ kWh
għaċ-ċiklu ta'
testijiet standard
bl-ilma kiesaħ. Ilkonsum effettiv ta'
l-enerġija
jiddependi fuq ilmod kif il-prodott
jiġi wżat.

Zużycie energii
elektrycznej XYZ
kWh podczas
standardowego
cyklu zmywania
przy nabraniu
zimnej wody.
Rzeczywiste
zużycie zależy od
warunków
eksploatacji

kWh
Spotreba energie
XYZ kWh na jeden
štandardný
skúšobný cyklus
s použitím náplne
studenej vody.
Skutočná spotreba
energie závisí od
toho, ako sa
zariadenie používa..

kWh
Consum de energie
XYZ kWh pe ciclu de
încercare
standardizat,
folosind alimentarea
cu apă rece.
Consumul real de
energie va depinde
de condiţiile de
utilizare a
aparatului.

(Ibbażat fuq irriżultati ta’testijiet
standard tal-ħasil
bl-ilma kiesaħ.)

(w standardowym
cyklu zmywania)

(základom je
výsledok
štandardného testu
výrobcu pri použití
studeného plnenia)

A tényleges
energiafogyasztás
függ a használat
és elhelyezés
módjától
Tisztítási
teljesítmény
A: magasabb
G: alacsonyabb
Tisztítási
hatékonysági
osztály Atól(magasabb) Gig (alacsonyabb)
terjedő skálán

Il-konsum attwali
ta'l-enerġija
jiddependi minn
kif il-prodott ikun
qed jiġi użat.
Il-qawwa tat-tindif
A: L-ogħla
G: L-aktar baxx

Aktualne zużycie
energii zależy od
warunków
eksploatacji

Skutočná spotreba
energie závisí od
toho, ako je
spotrebič používaný.

Dejanska poraba je
odvisna od načina
uporabe stroja.

Consumul real va
depinde de condiţiile
de utilizare a
aparatului

Účinnosť čistenia
A: vysoká
G: nízka

Pomivalni učinek
A: višji
G: nižji

Eficienţa spălării
A: mai ridicată
G: mai scăzută

Trieda účinnosti
čistenia ... na
stupnici od A
(vyššia)
do G (nižšia)

Razred pomivalnega
učinka... na lestvici
od A (višji) do G
(nižji)

Clasa de eficienţă a
spălării … pe o scară
de la A (mai
ridicată) la G (mai
scăzută)

Szárítási
teljesítmény
A: magasabb
G: alacsonyabb

Il-qawwa tattnixxif
A: L-ogħla
G: L-aktar baxx

Efektywność
zmywania
A: wyższa
G: niższa
Klasa
efektywności
zmywania ...w
skali od
A (bardziej
efektywna) do
G (mniej
efektywna)
Efektywność
suszenia
A: (bardziej
efektywna)
G: (mniej
efektywna)

Účinnosť sušenia
A: vysoká
G: nízka

Sušilni učinek
A: višji
G: nižji

Eficienţa uscării
A: mai ridicată
G: mai scăzută

kWh
Az
energiafogyasztást
ciklusonként kWhban, a szabvány
ciklust alapul
véve, a hideg
vizes feltöltésű
szabvány
ellenőrzési
ciklusonkénti XYZ
energia
fogyasztásként
kell megadni. A
tényleges
energiafogyasztás
függ a készülék
használatának
módjától.
(a gyártó által
megadott
szabványos
hidegvizes ciklusra
vonatkozó
teszteredmény
alapján)

Il-klassi tal-qawwa
tat-tindif ... fuq
skala ta' A (logħla) sa G (laktar baxx)

Бележки

EN

Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

8

5

Poraba energije XYZ
kWh na standardni
program pomivanja
pri polnjenju s
hladno vodo.
Dejanska poraba je
odvisna od načina
uporabe stroja.

(Na podlagi
rezultatov preskusa
za standardni
program pri
polnjenju s hladno
vodo, ki ga določi
proizvajalec)

ES

Mai eficient
Mai puţin eficient
Clasa de eficienţă
energetică … pe o
scară de la A (mai
eficient) la G (mai
puţin eficient)

(Bazat pe rezultatele
încercărilor
efectuate de către
producător pentru
ciclul standardizat,
folosind alimentarea
cu apă rece)

DA
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5

11
13

8

14

9

DE

EL

FR

IT

NL

PT

FI

SW

CS
Třída účinnosti
sušení … na
stupnici od A
(vyšší) do G (nižší)

ET
Kuivatamistulemuse
klass … astmestikus
A-st (parem) kuni Gni (halvem)

LV
Žāvēšanas izpildes
klase… uz skalas no
A (labāka) līdz G
(sliktāka)

Počet sad nádobí

Standardsete
serviiside arv

Standarta trauku
komplektu skaits

LT
Džiovinimo kokybės
klasė …… skalėje
nuo
A (aukštesnė) iki
G (žemesnė)
Talpa standartiniais
serviruotės
komplektais

Х
X

X

X
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Spotřeba vody
l/cyklus

Veetarbivus
l/tsükkel

Ūdens patēriņš
l/ciklā

Suvartojamas
vanduo (l/ciklas)

Doba programu

Põhitsükli ajaline
kestus

Programmas laiks

Programos trukmė

Odhadovaná roční
spotřeba
(220 cyklů)

Eeldatav aastane
tarbivus (220
pesemiskorda)

Paredzamais gada
patēriņš (220 cikli)

Hluk
(dB(A) re 1 pW)

Müra (dB(A) re pW)

Troksnis (dB(A) re 1
pW)

Skaičiuotinis per
metus (220 ciklų)
suvartojamos
energijos kiekis
Triukšmas
(dB(A) apie 1 pW)

Další údaje jsou
v návodu k použití

Kasutusjuhend
sisaldab lisateavet

Sīkāka informācija
norādīta brošūrā

Daugiau
informacijos yra
gaminio apraše

Norma EN 50242

Standard EN 50242

Standarts EN 50242

Směrnice
97/17/ES pro
označování myček
nádobí
energetickými
štítky

Nõudepesumasinate
märgistamise
direktiiv 97/17/EÜ

Trauku mazgāšanas
mašīnu direktīva
97/17/EK

Lietuvos standartas
LST EN 50242
Indaplovės etiketės
direktyva 97/17/EB

HU
Szárítási
hatékonyság
osztály A-tól
(magasabb) G-ig
(alacsonyabb)
terjedő skálán.
Szabványos teríték

MT
Il-qawwa tattnixxif ... fuq skala
ta' A (l-ogħla) sa
G (l-aktar baxx)

PL
Efektywność
suszenia ... w skali
od A (wysoka) do
G (niska)

SK
Trieda účinnosti
sušenia ... na
stupnici od A
(vyššia) do G
(nižšia)

SL
Razred sušilnega
učinka... na lestvici
od A (višji) do G
(nižji)

RO
Clasa de eficienţă a
uscării … pe o scară
de la A (mai
ridicată) la G (mai
scăzută)

Għadd standard
ta' postijiet ta'
oġġetti għall-ħasil

Pojemność
znamionowa
komplet

Štandardný objem
pre riad

Standardni
pogrinjki

Numărul standard
de tacâmuri

Vízfogyasztás
l/ciklus

Il-konsum ta' lilma
l/ċiklu
Iż-żmien talprogramm
L-istima talkonsum annwali
(220 ċikli)

Zużycie wody
(l/cykl)

Spotreba vody
l/cyklus

Poraba vode
l/program

Consum de apă
l/ciclu

Czas trwania cyklu

Čas programu

Trajanje programa

Durata programului

Szacowane roczne
zużycie (220 cykli)

Odhadovaná ročná
spotreba
(220 cyklov)

Ocenjena poraba
na leto (220
programov)

Consum anual
estimat (220 cicluri)

Livell tal-ħoss
(dB(A) re 1 pW)
Aktar
informazzjoni
tinkiseb millmanwal talprodott.
L-istandard EN
50242

Poziom hałasu
(dB(A) re 1 pW)
Szczegółowe
informacje
zawarte są w
instrukcji obsługi

Hlučnosť
(dB(A) re 1 pW)
Ďalšie informácie sú
obsiahnuté
vo výrobkových
katalógoch

Hrup (dB(A) re 1
pW)
Ostali podatki so
navedeni v
prospektih

Nivel de zgomot
(dB(A) re 1 pW)
Informaţiile
suplimentare se
găsesc în broşurile
de produs

Norma EN 50242

Norma EN 50242

Standard EN 50242

Standard EN 50242

Id-Direttiva
97/17/KE dwar ittikketti tal-magni
tal-ħasil tal-platti

Dyrektywa
97/17/WE
dotycząca etykiet
na zmywarki do
naczyń

Smernica 97/17/ES
o štítkovaní
umývačiek riadu

Direktiva 97/17/ES
o energijskih
nalepkah za
pomivalne stroje

Directiva 97/17/CE
privind eticheta
pentru maşini de
spălat vase

Programidő
Átlagos évi becsült
energia- és
vízfogyasztás
értéke 220
ciklusra
Zaj
(dB(A) 1 pW)
További
információ a
termékismertetőbe
n
EN 50242
szabvány
A 97/17/EK
irányelv alapján
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Приложение № 6
към чл. 23
Част І
Етикет

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

4. Размерите на етикета, полетата в него и
използваният шрифт трябва да са в съответствие
със следните графични изображения:

1. Етикетът се избира от едно от следните
графични изображения:

(полета)		

(цветен вариант)
(черно-бял вариант)
Там, където етикетът не е отпечатан на опаковката, а е поставен отделен етикет или етикетът е
прикрепен към опаковката, трябва да се използва
„цветният“ вариант. Ако се използва „черно-белият“
вариант, печатният текст и фонът могат да бъдат
в произволни цветове, които запазват четливостта
на етикета.
2. Информацията, която се включва в полетата
на етикета, е следната:
І. Клас на енергийна ефективност на уреда
съгласно част ІV. Буквата и съответната стрелка
са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата,
е не по-малка от два пъти и не по-голяма от два
пъти от височината на стрелките за класа.
ІІ. Светлинен поток на лампата в лумени, определен в съответствие със стандартите по чл. 25.
ІІІ. Входна мощност на лампата във ватове,
определена в съответствие със стандартите по чл. 25.
ІV. Обявена средна продължителност на живот
на лампата в часове, определена в съответствие със
стандартите по чл. 25. Там, където на опаковката
не е включена друга информация за живота на
лампата, това поле може да се пропусне.
3. Там, където информацията, определена в т. ІІ,
ІІІ и ІV от т. 2, е включена другаде върху опаковката на лампата, тя може да не се поставя върху
етикета на лампата, както и върху кутията, която
я съдържа. В този случай етикетът трябва да се
избере от едно от следните графични изображения:

(шрифт)

Етикетът трябва да бъде отделен от краищата
на страните на опаковката с празна ивица от поне
5 мм. Ако няма достатъчно голяма страна на опаковката, където да бъдат разположени етикетът
и ивицата, или те покриват повече от 50 % от
повърхността на най-голямата страна на опаковката, етикетът и празната ивица могат да бъдат
намалени, но не повече, отколкото да отговорят
на горните две условия. В никакъв случай обаче
етикетът не трябва да бъде намаляван до по-малко
от 40 % от неговия стандартен размер (дължината). Където опаковката е твърде малка, за да се
помести такъв намален етикет, той задължително
трябва да бъде прикрепен към лампата или към
опаковката. Когато обаче етикет в стандартен
размер е изложен заедно с лампата (например
прикрепен към рафта, на който е лампата), в този
случай не е необходимо да се прикрепва етикет
към лампата.
Използвани цветове
СЗ – П – Ж – Ч : циан – магента – жълт – черен
Пример: 07Х0 – 0 % циан, 70 % магента, 100 %
жълт и 0 % черен.
Стрелки (указатели за класа на енергийна
ефективност):
А: Х0Х0
В: 70Х0
С: 30Х0
D: 00Х0
Е: 03Х0
F: 07Х0
G: 0ХХ0
Цветът на контура на етикета е Х070.
Цветът на фона на стрелката за енергийната
ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.

Част ІІ
Информационен лист

(цветен вариант)

(черно-бял вариант)

1. Информационният лист съдържа следната
информация, специфицирана в етикета на лампата:
а) клас на енергийна ефективност на лампата
(част І, т. 2. І);
б) светлинен поток на лампата в лумени (част
І, т. 2. ІІ);
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в) входна мощност на лампата във ватове
(част І, т. 2. ІІІ);
г) обявена средна продължителност на живот
на лампата в часове (част І, т. 2. ІV).
2. Когато лампата не е снабдена с техническо
описание, доставеният с нея етикет може да бъде
приет за информационен лист.

Част ІІІ
Дистанционни продажби
Каталозите за поръчки по пощата, другите
печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или по други електронни медии
съгласно чл. 49, ал. 2 трябва да съдържат копие
на етикета или следната информация, представена
в посочения ред:
1. Клас на енергийна ефективност на лампата
(част І, т. 2.І), изразен като „Клас на енергийна
ефективност ........ върху скала от А (най-ефективен)
към G (най-нискоефективен). Когато тази информация е представена в табличен вид, тя може да
бъде изразена и по други начини, изразяващи ясно
градацията на скалата от А (най-ефективен клас)
към G (най-нискоефективен клас).
2. Светлинен поток на лампата (част І, т. 2.ІІ).
3. Входна мощност на лампата (част І, т. 2.ІІІ).
4. Обявена средна продължителност на живот
на лампата (част І, т. 2.ІV).
(Когато в каталога не е дадена информация за
средната продължителност на живота на лампата,
тази информация може да се изпусне.)
Когато в информационния лист се предоставя и
друга информация, тя се включва в горния списък
по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата посочена по-горе информация, трябва
да позволяват тя да бъде четлива.

ВЕСТНИК

EI =

W

WR

,

където W е входната мощност на лампата във
ватове.
3. Класовете на енергийна ефективност на
лампата от В до G се определят съгласно следната таблица:
Клас на енергийна
ефективност

Индекс на енергийна
ефективност - E I

B

E I < 60 %

C

60 % ≤ E I < 80 %

D

80 % ≤ E I < 95 %

E

95 % ≤ E I < 110 %

F

110 % ≤ E I < 130 %

G

130 % ≤ E I

Приложение № 7
към чл. 26
Част І
Етикет
1. Етикетът е в съответствие със следните
графични изображения:
Етикет за устройства само за охлаждане –
етикет 1
5 mm

73 mm

33 mm

Енергия
Производител

Logo

Външно устройство

ABC
123

Вътрешно устройство

Част ІV
Клас на енергийна ефективност

5 mm

I
II

По-ефективен

90 mm

III

IV
По-ниско ефективен

41 mm

Годишна консумация на енергия
в kW h в режим на охлаждане
(Действителната консумация на енергия
ще зависи от това как се използва
уредът и от климата)

Охлаждаща
производителност

15 mm 15 mm

Хладилен коефициент

при пълен товар (по-висок - по-добър)

Тип Само за охлаждане
Охлаждане+Отопление
Въздушно охлаждане
Водно охлаждане

Ниво на шум
44 mm

Класът на енергийна ефективност на лампата
се определя, както следва:
І. Лампата се класифицира в клас А, ако:
1. За луминесцентни лампи без вграден баласт
(такива, които изискват баласт и/или други
управляващи устройства за включване към захранващата мрежа)
W ≤ 0,15 √Ф + 0,0097 Ф.
2. Други лампи
W ≤ 0,24 √Ф + 0,0103 Ф,
където: Ф е светлинният поток на лампата в
лумени;
W е входната мощност на лампата във ватове.
ІІ. Ако лампата не е класифицирана в клас А:
1. Определя се „базова мощност“, както следва:
WR = 0,88 √Ф + 0,049 Ф, ако Ф > 34 лумена
WR = 0,2 Ф, ако Ф ≤ 34 лумена,
където Ф е светлинният поток на лампата в
лумени.
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2. Определя се „индекс на енергийна ефективност“ EI:

41 mm

С Т Р.

(dB(A) за 1 pW)

kW

X.Y
X.Y
X.Y

V
VI
VII
VIII
IX
XII

Допълнителна информация се съдържа
в техническия проспект
БДС EN XYZ
Директива 2002/31/ЕO за климатизатори

XIII
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Етикет за устройства 2 за охлаждане/отопление – етикет 2

41 mm

5 mm

73 mm

33 mm

Енергия
Производител

5 mm

Logo

Външно устройство

ABC
123

Вътрешно устройство
По-ефективен

I
II

90 mm

III

IV
По-ниско ефективен

X.Y
X.Y

41 mm

Годишна консумация на енергия
в kW h в режим на охлаждане
(Действителната консумация на енергия
ще зависи от това как се използва
уредът и от климата)

Охлаждаща
производителност

kW

X.Y

23 mm 15 mm15 mm

Хладилен коефициент

при пълен товар (по-висок - по-добър)

Тип Само за охлаждане
Охлаждане+Отопление

G: по-ниска

Ниво на шум
44 mm

X.Y

kW

Ефективност на отопление
A: по-висока

VI
VII
VIII
IX

Въздушно охлаждане
Водно охлаждане
Топлинна
производителност

V

(dB(A) за 1 pW)

A B

D E F G

X
XI
XII

Допълнителна информация се съдържа
в техническия проспект
БДС EN XYZ
Директива 2002/31/ЕO за климатизатори

XIII

2. Информацията, която се включва в полетата
на етикета, е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на
пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
За „сплит и мултисплит уреди“ – идентификаторът на модела на вътрешните и външните
елементи на комбинацията, за която се прилагат
цитираните по-долу числа.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда
съгласно част ІV. Буквата и съответната стрелка
са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата,
е не по-малка от два пъти и не по-голяма от два
пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът
е получил такъв, в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета
от 25 ноември 2010 г. относно екомаркировката
на ЕС.
V. Годишна консумация на енергия, изчислена
при обща входна мощност, така както е определена
в съответствие със стандартите по чл. 28, умножена по средно 500 часа за година, за моделите
за охлаждане при пълен товар, и определена в
съответствие с чл. 7, ал. 1 (условия Т1 „умерени“).
VІ. Охлаждаща производителност, определена
като хладилна мощност в kW, за уред в режим
на охлаждане при пълен товар, определена в
съответствие със стандартите по чл. 28 (условия
Т1 „умерени“).
VІІ. Хладилен коефициент – ЕЕR на уреда в
режим на охлаждане при пълен товар, определен
в съответствие със стандартите по чл. 28 (условия
Т1 „умерени“).

ВЕСТНИК
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VІІІ. Вид на уреда – само охлаждане или охлаждане/отопление. Тази стрелка е разположена на
същото ниво, както и надписът за съответния вид.
ІХ. Режим на охлаждане – въздушно охлаждане,
водно охлаждане.
Тази стрелка е разположена на същото ниво,
както и надписът за съответния вид.
Х. Само за уреди с възможности за отопление
(етикет 2) – топлинната производителност на уреда,
като топлинна мощност в kW, в режим на отопление
при пълен товар, определена в съответствие със
стандартите по чл. 28 (условия Т1 + 7С).
ХІ. Само за уреди с възможности за отопление
(етикет 2) – класът на енергийна ефективност при
режим на отопление в съответствие с част ІV,
изразен върху скала от А (най-висок клас) към G
(най-нисък клас), определен в съответствие със
стандартите по чл. 28 (условия Т1 + 7С). Когато
възможността за отопление на уреда е осигурена
чрез съпротивителни елементи, тогава коефициентът на преобразуване (СОР) има стойност 1.
ХІІ. Ниво на шум по време на стандартна
функция. Когато се предоставя такава информация, тя се определя в съответствие с Наредбата за
изискванията за етикетиране на битови уреди по
отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
ХІІІ. Използваният български държавен стандарт за определяне на консумацията на енергия.
3. Размерите на етикета и полетата в него са
в съответствие с графичните изображения по т. 1.
Използвани цветове:
CMYK – циан, магента, жълто, черно.
Пример: 07Х0: 0 % циан, 70 % магента, 100 %
жълто, 0 % черно.
Стрелки (указатели за класа на енергийна
ефективност):
А: Х0Х0
В: 70Х0
С: 30Х0
D: 00Х0
E: 03Х0
F: 07Х0
G: 0ХХ0.
Цветът на контура е Х070.
Цветът на фона на стрелката за енергийната
ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.

Част ІІ
Информационен лист
Информационният лист съдържа следната информация (тя може да бъде дадена под формата
на таблица, която представя уредите, доставяни
от едно и също лице по чл. 5, ал. 1):
1. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на
пазара (търговска марка).
2. Идентификационен номер на модела.
За „сплит и мултисплит уреди“ – идентификаторът на модела на вътрешните и външните
елементи на комбинацията, за която се прилагат
цитираните по-долу числа.
3. Клас на енергийна ефективност на модела
съгласно част І, изразен като „Клас на енергийна
ефективност …. върху скала от А (най-ефективен)
до G (най-нискоефективен)“. Когато тази информация е осигурена чрез таблица, тя може да бъде

С Т Р.
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изразена и по други начини, изразяващи ясно
градацията на скалата от А (най-ефективен клас)
до G (най-нискоефективен клас).
4. Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите, изброени
в таблицата, е получил екомаркировка на ЕС в
съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември
2010 г. относно екомаркировката на ЕС, тази информация може да се включи в информационния
лист, като в този случай описанието започва с
копие на знака за екомаркировката.
5. Годишна консумация на енергия, равна на
средно 500 часа годишна употреба, определена в
съответствие със стандартите по чл. 28 (условия
Т1 „умерени“), съгласно част І, т. 2. V.
6. Охлаждащата производителност, определена
като хладилна мощност в kW, на уреда в режим
на охлаждане при пълен товар, определена в съответствие със стандартите по чл. 28 (условия Т1
„умерени“), съгласно част І, т. 2. VІ.
7. Хладилният коефициент (ЕЕR) на уреда в
режим на охлаждане при пълен товар, определен
в съответствие със стандартите по чл. 28 (условия
Т1 „умерени“).
8. Тип на уреда – само за охлаждане, за охлаждане/отопление.
9. Режим на охлаждане – въздушно охлаждане,
водно охлаждане.
10. Само за уреди с възможности за отопление – топлинната производителност на уреда,
изразена като топлинна мощност в kW, в режим
на отопление при пълен товар, определена в съответствие със стандартите по чл. 28, ал. 1 (условия
Т1+7С), съгласно част І, т. 2. Х.
11. Само за уреди с възможности за отопление – класът на енергийна ефективност при режим на отопление съгласно част І, изразен върху
скала от А (най-висок клас) към G (най-нисък
клас), определен в съответствие със стандартите
по чл. 28, ал. 1 (условия Т1+7С), съгласно част
І, т. 2. ХІ. Когато възможността за отопление на
уреда е осигурена чрез съпротивителни елементи,
тогава коефициентът на преобразуване (СОР) има
стойност 1.
12. Ниво на шум по време на стандартна функция. Когато се предоставя такава информация,
тя се определя в съответствие с Наредбата за
изискванията за етикетиране на битови уреди по
отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
13. Лицата по чл. 5, ал. 1 могат да предоставят допълнителна информация по т. 5 – 8 по
отношение на други тестови условия, определени
в съответствие със стандартите по чл. 28.
Ако копие от етикета, както цветно, така и
черно-бяло, е включено в информационния лист,
в него се включва информацията, представена
само в информационния лист.
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медии съгласно чл. 55, ал. 2 съдържат копие на
етикета или следната информация, представена
в посочения ред:
1. Име на доставчик или търговска марка
(част ІІ, т. 1).
2. Идентификационен номер на модела на
доставчика (част ІІ, т. 2).
За „сплит и мултисплит уреди“ – идентификационния номер на модела на вътрешните и
външните елементи на комбинацията.
3. Класът на енергийна ефективност на модела
(част ІІ, т. 3).
4. Когато уредът е получил екомаркировка на ЕС в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета
от 25 ноември 2010 г. относно екомаркировката
на ЕС, тази информация може да се включи в
каталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти, рекламите по
интернет или по други електронни медии, като в
този случай описанието започва с копие на знака
за екологичния етикет (част ІІ, т. 4).
5. Годишната консумация на енергия (част ІІ, т. 5).
6. Охлаждащата производителност (част ІІ, т. 6).
7. Хладилният коефициент – ЕЕR на уреда в
режим на охлаждане при пълен товар (част ІІ, т. 7).
8. Видът на устройството – само за охлаждане,
за охлаждане/отопление (част ІІ, т. 8).
9. Режимът на охлаждане (част ІІ, т. 9).
10. Само за уреди с възможности за отопление – топлинната производителност на уреда (част
ІІ, т. 10).
11. Само за уреди с възможности за отопление – класът на енергийна ефективност при режим
на отопление (част ІІ, т. 11).
12. Ниво на шум по време на стандартна функция (част ІІ, т. 12).
Когато в информационния лист се предоставя и
друга информация, тя се включва в горния списък
по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата посочена по-горе информация, трябва
да позволяват тя да бъде четлива.

Част ІV
Клас на енергийна ефективност
1. Класът на енергийна ефективност се определя
в съответствие със следните таблици:
(хладилният коефициент – ЕЕR, е определен в
съответствие със стандартите по чл. 28 при условия
Т1 „умерени“).
Таблица 1
Климатизатори с въздушно охлаждане
Таблица 1.1
Клас на енергийна
ефективност

Сплит и мултисплит
уреди

А

3,20<EER

B

3,20≥EER>3,00

C

3,00≥EER>2,80

Част ІІІ
Дистанционни продажби

D

2,80≥EER>2,60

Каталозите за поръчки по пощата, другите
печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или по други електронни

E

2,60≥EER>2,40

F

2,40≥EER>2,20

G

2,20≥EER
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Таблица 1.2

Клас на енергийна
ефективност
А
B
C
D
E
F
G

Компактни уреди ( )

Клас на енергийна ефективност
А

Едноканални уреди

B

2,60≥EER>2,40

1

3,00<EER
3,00≥EER>2,80
2,80≥EER>2,60
2,60≥EER>2,40
2,40≥EER>2,20
2,20≥EER>2,00
2,00≥EER
Таблица 1.3

ВЕСТНИК

вътре в климатизираното пространство, с подаване
и отвеждане на въздуха за кондензатора с помощта
на две тръби“ ще бъдат класифицирани в съответствие с таблица 1.2, с коригиращ фактор – 0,4.
2. Класът на енергийна ефективност в режим
на отопление се определя в съответствие със
следните таблици:
(коефициентът на преобразуване – СОР, е определен в съответствие със стандартите по чл. 28
при условия Т1 + 7С).
Таблица 3
Климатизатори с въздушно охлаждане
(режим на отопление)
Таблица 3.1

2,60<EER

C

2,40≥EER>2,20

D

2,20≥EER>2,00

E

2,00≥EER>1,80

F

1,80≥EER>1,60

G

1,60≥EER

(1) Компактни „двуканални“ уреди (познати в
търговската практика като „двуканални“), определени като „Климатизатор, разположен изцяло
вътре в климатизираното пространство, с подаване
и отвеждане на въздуха за кондензатора с помощта
на две тръби“ ще бъдат класифицирани в съответствие с таблица 1.2, с коригиращ фактор – 0,4.

С Т Р. 5 3

Клас на енергийна
ефективност

Сплит и мултисплит
уреди

А

3,60<СОР

B

3,60≥СОР>3,40

C

3,40≥СОР>3,20

D

3,20≥СОР>2,80

E

2,80≥СОР>2,60

F

2,60≥СОР>2,40

G

2,40≥СОР
Таблица 3.2

Клас на енергийна Компактни устройства (1)
ефективност

Таблица 2
Климатизатори с водно охлаждане
Таблица 2.1

А

3,40< СОР

B

3,40≥СОР >3,20

Клас на енергийна
ефективност

Сплит и мултисплит
уреди

C

3,20≥СОР >3,00

D

3,00≥СОР >2,60

А

3,60<EER

E

2,60≥СОР >2,40

B

3,60≥EER>3,30

F

2,40≥СОР >2,20

C

3,30≥EER>3,10

G

2,20≥СОР

D

3,10≥EER>2,80

E

2,80≥EER>2,50
2,50≥EER>2,20

Клас на енергийна
ефективност

Едноканални уреди

F
G

2,20≥EER

А

3,00< СОР

B

3,00≥СОР >2,80

Таблица 3.3

Таблица 2.2

C

2,80≥СОР >2,60

D

2,60≥СОР >2,40

4,40<EER

E

2,40≥СОР >2,10

4,40≥EER>4,10

F

2,10≥СОР >1,80

G

1,80≥СОР

Клас на енергийна
ефективност

Компактни уреди (1)

А
B
C

4,10≥EER>3,80

D

3,80≥EER>3,50

E

3,50≥EER>3,20

F

3,20≥EER>2,90

G

2,90≥EER

( ) Компактни „двуканални“ уреди (познати в
търговската практика като „двуканални“), определени като „Климатизатор, разположен изцяло
1

( ) Компактни „двуканални“ уреди (познати в
търговската практика като „двуканални“), определени като „Климатизатор, разположен изцяло
вътре в климатизираното пространство, с подаване
и отвеждане на въздуха за кондензатора с помощта
на две тръби“ ще бъдат класифицирани в съответствие с таблица 1.2, с коригиращ фактор – 0,4.
1
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Таблица 4
Климатизатори с водно охлаждане
(режим на отопление)
Таблица 4.1
Клас на енергийна

Сплит и мултисплит

ефективност

уреди

А

4,00<СОР

B

4,00≥СОР>3,70

C

3,70≥СОР>3,40

D

3,40≥СОР>3,10

E

3,10≥СОР>2,80

F

2,80≥СОР>2,50

G

2,50≥СОР

ВЕСТНИК
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Таблица 4.2

Клас на енергийна Компактни устройства (1)
ефективност
А

4,70< СОР

B

4,70≥СОР>4,40

C

4,40≥СОР>4,10

D

4,10≥СОР>3,80

E

3,80≥СОР>3,50

F

3,50≥СОР>3,20

G

3,20≥СОР

( ) Компактни „двуканални“ уреди (познати в
търговската практика като „двуканални“), определени като „Климатизатор, разположен изцяло
вътре в климатизираното пространство, с подаване
и отвеждане на въздуха за кондензатора с помощта
на две тръби“, ще бъдат класифицирани в съответствие с таблица 1.2, с коригиращ фактор – 0,4.
1
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ET

LV

LT

Energia

Enerģija

Energija

Výrobce

Tootja või kaubamärk

Ražotājs

Gamintojas

Model
Venkovní jednotka

Mudel
Seadme välisosa

Modelis
Āra bloks

Modelis
Išorinis blokas

Vnitřní jednotka

Seadme siseosa

Iekšējais bloks

Úsporné

Tõhusam

Efektīvāk

Vidinis
blokas
Didžiausias
efektyvumas

Méně úsporné

Vähemtõhus

Mazāk efektīvi

Mažiausias
efektyvumas

Třída energetické
účinnosti … na
stupnici A (nejvyšší
účinnost, tj. nízká
spotřeba elektrické
energie) do G
(nejnižší účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické energie)
Roční spotřeba
energie

Energiatõhususklass
… astmestikus A-st
(tõhusam, st vähem
tarbiv) kuni G-ni
(vähemtõhus, st
rohkem tarbiv)

Energoefektivitātes
klase… uz skalas no
A (efektīvāk) līdz G
(mazāk efektīvi)

Energijos vartojimo
efektyvumo klasė …
skalėje nuo A
(didžiausias
efektyvumas) iki G
(mažiausias
efektyvumas)

Aastane energiatarbivus

Enerģijas patēriņš
gadā

Per metus suvartojama
energija

kWh v režimu
chlazení

kWh jahutus-režiimis

kWh dzesēšanas
režīmā

kWh šaldant

Skutečná spotřeba
energie závisí na
způsobu používání
spotřebiče a na
klimatických
podmínkách

Tegelik energiatarbivus oleneb
seadme kasutusviisist
ja ilmastikust

Faktiskais enerģijas
patēriņš atkarīgs no
iekārtas lietošanas
veida un klimata

Tikrasis suvartojimas
priklauso nuo buitinio
prietaiso naudojimo ir
klimato

Chladící výkon

Jahutus-võimsus

Dzesēšanas jauda

Šaldymo galia

Koeficient
využitelnosti energie
(EER) při plném
zatížení

Energeetilise
efektiivsuse tegur
täiskoormusel

Energoefektivitātes
koeficients (EEK) pie
pilnas jaudas

Energijos vartojimo
efektyvumo santykis
(EVES) pilnai
apkrovus

Čím vyšší, tím lepší

Mida kõrgem, seda
parem

Jo augstāks, jo labāks

Didesnis - geriau

Typ

Tüüp

Tips

Tipas

Pouze chlazení

Ainult jahutamine

Tikai dzesēšana

Tik šaldymo

Chlazení/vytápění

Jahutamine/
Soojendamine

Dzesēšana/sildīšana

Šaldymo ir šildymo

Chlazení vzduchem

Õhkjahutatav

Ar gaisu dzesējams

Aušinamas oru

Chlazení vodou

Vesijahutatav

Ar ūdeni dzesējams

Aušinamas vandeniu

Tepelný výkon

Soojendus-võimsus

Sildīšanas jauda

Šilumos
galia

4
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HU
Energia
Gyártó
Típus
Kültéri egység

MT
Enerġija
Manifattur
Mudell
Unit ta' barra

Beltéri egység

Unit ta' ġewwa

Kis fogyasztás

L-anqas li taħli

Nagy fogyasztás
Enerhiahatékonysági osztály az
A-tól
(hatékonyabb)
G-ig
(kevésbé hatékony)
terjedő skálán
Éves energiafogyasztás hűtési
üzemmódban, kWh

L-aktar li taħli
Il-klassi ta' leffiċjenza enerġija… fuq skala
ta' A (l- anqas li
taħli) sa G (l- aktar
li taħli)

A tényleges
energiafo-gyasztás a
berendezés
felhasználási
módjától és a
klímától függ

PL
Energia
Producent
Model

SL
Energija
Proizvajalec
Model
Zunanja
enota
Notranja enota

RO
Energie
Fabricant
Model
Unitate exterioară

Bardziej efektywna

Viac úsporný

Mai eficient

Mniej efektywna
Klasa efektywności
energetycznej... w
skali od A (bardziej
efektywna) do G
(mniej efektywna)

Menej úsporný
Trieda energetickej
hospodárnosti
pomocou stupnice od
A (viac úsporná) po G
(menej úsporná)

Manjša poraba
energije
Večja poraba energije
Razred energijske
učinkovitosti. . . na
lestvici od A (manjša
poraba energije) do G
(večja poraba
energije)

Zespół
wewnętrzny

Roczne zużycie
energii w trybie
chłodzenia

kWh fil-modalità
tat-tkessiħ
Il-konsum attwali
jkun jiddependi
minn kif jintuża lapparat u mill-klima

С Т Р. 5 7

SK
Energia
Výrobca
Model
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka

Zespół zewnętrzny

Konsum ta' enerġija
annwali

ВЕСТНИК

kWh
Aktualne zużycie
energii zależy od
warunków
eksploatacji i
warunków
klimatycznych

Ročná spotreba
energie
kWh v režime
chladenia
Skutočná spotreba
závisí od toho, ako sa
spotrebič používa, a
od klimatických
podmienok.

Letna poraba energije
pri hlajenju v kWh

Unitate interioară

Mai puţin eficient
Clasa de eficienţă
energetică … pe o
scară de la A (mai
eficient) la G (mai
puţin eficient)
Consum anual de
energie, în kWh, în
regim de răcire

Dejanska poraba
energije je odvisna od
načina uporabe
naprave in klimatskih
razmer

Consumul real
depinde de modul de
utilizare şi de climat

Hűtési teljesítmény

Dħul ta' tkessiħ

Moc chłodnicza

Chladiaci výkon

Hladilna moč

Puterea frigorifică

Energiahatékonysági tényező
(EHT) teljes
terhelés mellett

Proporzjon ta'
effiċjenza ta' lenerġija meta
mgħobbi kollu

Wskaźnik
efektywności
energetycznej przy
pełnym obciążeniu

Indikátor energetickej
hospodárnosti pri
plnom zaťažení

Količnik energijske
učinkovitosti pri polni
obremenitvi

Eficienţa frigorifică la
sarcina maximă

Minél magasabb,
annál jobb

Aktar m'hu għoli
aħjar

Im wyższy, tym
lepiej

Čím vyšší, tým lepší

Višji je boljši

Cel mai ridicat

Méret

Daqs

Typ

Tip

Tip

Csak hűtés

Tkessiħ biss

Tylko chłodzenie

Len chladenie

Samo hlajenje

Numai răcire

Hűtés/fűtés

Tkessiħ/tisħin

Chłodzenie/
Ogrzewanie

Chladenie /
vykurovanie

Hlajenje/ogrevanje

Răcire/ încălzire

Léghűtéses

Mkessaħ bl-arja

Chłodzony
powietrzem

Vzduchom chladený

Zračno hlajena

Răcire cu aer

Vízhűtéses

Mkessaħ bl-ilma

Chłodzony wodą

Vodou chladený

Vodno hlajena

Răcire cu apă

Fűtési teljesítmény

Qawwa ta' tfigħ ta'
sħana

Moc grzewcza

Tepelný výkon

Ogrevna moč

Puterea calorică

aj
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X

X

X

X

11

11

DE

EL

FR

FI

SW

CS

IT

ET

NL

LV

PT

LT

Tepelná účinnost:
A (lepší)
G (horší)

Soojenduse
efektiivsus …
astmestikus A-st
(efektiivsem) kuni
G-ni
(vähemefektiivne)

Sildīšanas izpilde:
A (labāka)
G (sliktāka)

Šildymo kokybės
charakteristi-ka A
(efek-tyviausias)
G (mažiau
efektyvus)

Hluk
(dB(A) re 1 pW)

Müra (dB(A) re 1
pW)

Troksnis (dB(A) re
1 pW)

Triukšmo vertė
(dB(A) apie 1 pW)
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Další údaje jsou
v návodu k použití

Kasutusjuhend
sisaldab lisateavet

Sīkāka informācija
norādīta brošūrā

Daugiau
informacijos
pateikiama gaminio
aprašuose

Norma EN 814

Standard EN 814

Standarts EN 814

Klimatizátor

Õhu-konditsioneer

Směrnice
2002/31/ES pro
označování
klimatizátorů
energetickými
štítky

Energiamärgistamise
direktiiv
2002/31/EÜ

Gaisa
kondicionieris
Enerģijas
marķēšanas
direktīva
2002/31/EK

Třída energetické
účinnosti v režimu
vytápění

Energiatõhususklass soojendusrežiimis

Sildīšanas režīma
energoefektivitātes
klase

Lietuvos
Respublikos
standartas
LST EN 814
Oro kondicionierius
Oro kon-dicionierių
vartojamos
energijos
efektyvumo
ženklinimo
direktyva
2002/31/EB
Energijos vartojimo
efektyvumo klasė
tik šildant

HU
Fűtési jellemzők:
A -tól (Ahatékonyabb) G-ig
(G- kevésbé
hatékony)

MT
Effiċjenza tat-tisħin:
A ( jaħlu ftit) sa G
(jaħlu ħafna)

PL
Wydajność
grzewcza:
A (wyższa)
G (niższa)

SK
Účinnosť
vykurovania
A (vyššia)
G (nižšia)

Zaj (dB(A) 1 pW)

Il-livell tal-ħoss
(dB(A) re 1 pW)

Poziom hałasu
(dB(A) re 1 pW

Hlučnosť (dB(A) re
1 pW)

További
információk a
termékis-mertetőben

Aktar informazzjoni
tista' tinkiseb millmanwali tal-prodott

Szczegółowe
informacje zawarte
są w instrukcji
obsługi

Ďalšie informácie sú
obsiahnuté vo
výrobkových
katalógoch

Ostali podatki so
navedeni v prospektu

Fişa de informaţii
conţinută în broşura
de produs

EN 814 szabvány

L-Istandard EN 814

Norma EN 814

Norma EN 814

Standard EN 814

Standard EN 814

Légkondici-onáló

Apparat ta' l-arja
kondizzjonata
Direttiva
2002/31/KE dwar
tikketta li tindika lenerġija

Klimatyzator

Klimatska naprava

Aparat de climatizare

Dyrektywa
2002/31/WE
dotycząca etykiet
energetycznych

Klimatizačná
jednotka
Smernica
2002/31/ES o
energetickom
štítkovaní

Direktiva 2002/31/ES
o energijski nalepki za
klimatske naprave

Klassi ta' effiċjenza
ta' l-enerġija filmodalità tat-tisħin

Klasa efektywności
energetycznej trybu
grzewczego

Trieda energetickej
hospodárnosti v
režime vykurovania

Razred energijske
učinkovitosti pri
ogrevanju

Directiva 2002/31/CE
Etichetarea energetică
a aparatelor de
climatizare de uz
casnic
Clasa de eficienţă
energetică în regim de
încălzire

2002/31/EK Az
energiafogyasztási
címkézésről szóló
irányelv
Fűtési üzemmód
energiahatékonysági
osztály

SL
Energijska
učinkovitost za režim
ogrevanja:
A (manjša poraba
energije)
G (večja poraba
energije)
Hrup (dB(A) re 1 pW)

RO
Clasa de eficienţă
energetică la încălzire:
A (mai eficient)
G (mai puţin eficient)

Nivel de zgomot
(dB(A) re 1 pW)
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X.YZ
X.YZ

V

XYZ

VI
VII

Част ІІ
Информационен лист

Част І
Етикет
1. Етикетът e в съответствие със следното
графично изображение:

41 mm

73 mm

33 mm

Енергия

Logo

Производител
Модел

ABC
123

5 mm

I
II

По-ефективен

90 mm

III

IV
По-ниско ефективен
Консумация на енергия

( kWh)

39 mm

Функция нагряване:
Естествена циркулация
на въздуха
Принудителна циркулация
на въздуха

25 mm 10 mm

(Основана на стандартен товар)

Използваем обем
Размер:

(литри)

Малък
Среден
Голям

44 mm

Ниво на шум
(dB(A) за 1 pW)

VIII

Допълнителна информация се съдържа
в техническия проспект
БДС EN 50304
Директива 2002/40/ЕO за електрически фурни
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Тази стрелка е разположена на същото ниво,
както и надписът за съответния размер.
VІІІ. Ниво на шум по време на функцията,
определяща енергийната ефективност. Когато се
предоставя такава информация, тя се определя
в съответствие с Наредбата за изискванията за
етикетиране на битови уреди по отношение на
шума, излъчван от тях във въздуха.
ІХ. Използваният български държавен стандарт
за определяне на консумацията на енергия.
3. Размерите на етикета и полетата в него са
в съответствие с графичното изображение по т. 1.
Използвани цветове:
CMYK – циан, магента, жълто, черно.
Пример: 07Х0: 0 % циан, 70 % магента, 100 %
жълто, 0 % черно.
Стрелки (указатели за класа на енергийна
ефективност):
А: Х0Х0
В: 70Х0
С: 30Х0
D: 00Х0
E: 03Х0
F: 07Х0
G: 0ХХ0
Цветът на контура е Х070.
Цветът на фона на стрелката за енергийната
ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.

Приложение № 8
към чл. 29

5 mm

ВЕСТНИК
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2. Информацията, която се включва в полетата
на етикета, е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на
пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда
съгласно част ІV. Буквата и съответната стрелка
са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата,
е не по-малка от два пъти и не по-голяма от два
пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът
е получил такъв, в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета
от 25 ноември 2010 г. относно екомаркировката
на ЕС.
V. Консумация на енергия в kWh за функция/и
нагряване (естествена и/или принудителна циркулация на въздуха) на уредите, основаваща се на
стандартен товар, определена в съответствие със
стандартите по чл. 31.
VІ. Използваем обем на отделенията в литри,
определен в съответствие със стандартите по чл. 31.
VІІ. Размер на уреда, определен, както следва:
малък		
12 ℓ ≤ обем < 35 ℓ
среден		
35 ℓ ≤ обем < 65 ℓ
голям		
65 ℓ ≤ обем.

Информационният лист съдържа следната информация (тя може да бъде дадена под формата
на таблица, която представя уредите, доставяни
от едно и също лице по чл. 5, ал. 1):
1. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на
пазара (търговска марка).
2. Идентификационен номер на модела.
3. Клас на енергийна ефективност на отделението/ята на модела, определен в съответствие
с част І, изразен като „Клас на енергийна ефективност …. върху скала от А (най-ефективен) до G
(най-ниско ефективен)“. Когато тази информация е
осигурена чрез таблица, тя може да бъде изразена
и по други начини, изразяващи ясно градацията
на скалата от А (най-ефективен клас) до G (найниско ефективен клас). Посочва се означението на
функцията нагряване, в която е определен класът
на енергийна ефективност.
4. Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите, изброени
в таблицата, е получил екомаркировка на ЕС в
съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември
2010 г. относно екомаркировката на ЕС, тази информация може да се включи в информационния
лист, като в този случай описанието започва с
копие на знака за екомаркировката.
5. Консумация на енергия в kWh за функция/и
нагряване (естествена и/или принудителна циркулация на въздуха и/или прегрята пара) на уредите,
основаваща се на стандартен товар, определена в
съответствие със стандартите по чл. 31.
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6. Използваем обем на отделенията в литри,
определен в съответствие със стандартите по чл. 31.
7. Размерът на уреда, определен, както следва:
малък		
12 ℓ ≤ обем < 35 ℓ
среден		
35 ℓ ≤ обем < 65 ℓ
голям		
65 ℓ ≤ обем.
Тази стрелка е разположена на същото ниво,
както и надписът за съответния размер.
8. Време, необходимо за „готвене“ при стандартен товар, определено в съответствие със
стандартите по чл. 31.
9. Ниво на шум по време на функцията, определяща енергийната ефективност. Когато се
предоставя такава информация, тя се определя
в съответствие с Наредбата за изискванията за
етикетиране на битови уреди по отношение на
шума, излъчван от тях във въздуха.
10. Декларацията за консумираната енергия,
когато не се изпълнява функция нагряване и
фурната е в най-ниското си ниво на потребление
на енергия, веднага щом българските стандарти,
въвеждащи подходящите хармонизирани стандарти
за загубите при „stand-by“ състояние на фурната,
станат достъпни.
11. Площта на най-голямата повърхност за
печене, изразена в сm2, определена в съответствие
със стандартите по чл. 31.
Ако копие от етикета, както цветно, така и
черно-бяло, е включено в информационния лист,
в него се включва информацията, представена
само в информационния лист.
Част ІІІ
Дистанционни продажби
Каталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти, рекламите по
интернет или по други електронни медии съгласно
чл. 62, ал. 2, включващи оферти за „built-in“ фурни
за интегрирани кухни, трябва да съдържат копие
на етикета или следната информация, представена
в посочения ред:
1. Търговска марка на доставчик и идентификационен номер на модела (част ІІ, т. 1 и 2)
2. Клас на енергийна ефективност (част ІІ, т. 3)
3. Консумация на енергия (част ІІ, т. 5)
4. Използваем обем (част ІІ, т. 6)
5. Размер (част ІІ, т. 7)
6. Ниво на шум (част ІІ, т. 9).
Когато в информационния лист се предоставя и
друга информация, тя се включва в горния списък
по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата посочена по-горе информация, трябва
да позволяват тя да бъде четлива.
Част ІV
Клас на енергийна ефективност
Класът на енергийна ефективност на отделенията се определя, както следва:
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Таблица 1
Отделения с малък обем

Клас на енергийна
ефективност

Консумация на енергия
Е (1) (в kWh),
основаваща се на стандартен товар

A

Е<0,60

B

0,60≤Е<0,80

C

0,80≤Е<1,00

D

1,00≤Е<1,20

E

1,20≤Е<1,40

F

1,40≤Е<1,60

G

1,60≤Е

(1) Определена в съответствие с част І, т. 2. V.
Таблица 2
Отделения със среден обем
Клас на енергийна ефективност

–

Консумация на енергия
Е(1) (в kWh),
основаваща се на стандартен товар
Е<0,80

B

0,80≤Е<1,00

C

1,00≤Е<1,20

D

1,20≤Е<1,40

E

1,40≤Е<1,60

F

1,60≤Е<1,80

G

1,80≤Е

(1) Определена в съответствие с част І, т. 2. V.
Таблица 3
Отделения с голям обем
Клас на енергийна
ефективност

Консумация на енергия
Е (1) (в kWh),
основаваща се на стандартен товар

A

Е<1,00

B

1,00≤Е<1,20

C

1,20≤Е<1,40

D

1,40≤Е<1,60

E

1,60≤Е<1,80

F

1,80≤Е<2,00

G

2,00≤Е

(1) Определено в съответствие с част І, т. 2. V.
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Част V
Еквивалентни термини на официалните
езици на Европейския съюз
6
Бележки
Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

1
2

1
1

3

2

V

5

3

V
V

5
5

3
3

V

5

3

V

5

3

V

5

3

VІ

6

4

VІІ
VІІ
VІІ
VІІ

7
7
7
7
8

5
5
5
5

DE

EL

FR

EN

ES

DA

IT

NL

PT

X

X

I
II
X

X
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CS
Energie
Elektrická trouba
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ET
Energia
Elektriahi

LV
Enerģija
Elektriskā cepeškrāsns

LT
Energija
Elektrinė orkaitė

Výrobce

Tootja või kaubamärk

Ražotājs

Gamintojas

Model

Mudel

Modelis

Modelis

Úsporné

Tõhusam

Efektīvāk

Didžiausias
efektyvumas

Méně úsporné

Vähemtõhus

Mazāk efektīvi

Mažiausias
efektyvumas

Třída energetické
účinnosti … na
stupnici A (nejvyšší
účinnost, tj. nízká
spotřeba elektrické
energie) do G
(nejnižší účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické energie)
Užitečná plocha

Energiatõhususklass
… astmestikus A-st
(tõhusam, st vähem
tarbiv) kuni G-ni
(vähemtõhus, st
rohkem tarbiv)

Energoefektivitātes
klase… uz skalas no
A (efektīvāk) līdz G
(mazāk efektīvi)

Energijos vartojimo
efektyvumo klasė …
skalėje nuo A
(didžiausias
efektyvumas) iki G
(mažiausias
efektyvumas)

Küpsetusala

Cepšanas virsma

Kepimo plotas

Spotřeba energie

Energiatarbivus

Enerģijas patēriņš

kWh

kWh

kWh

Suvartojamas
energijos kiekis
kWh

Tepelná funkce

Soojendus-funktsioon

Karsēšanas režīms

Kaitinimo tipas

С Т Р.
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Konvenční tepelná
funkce

Traditsioo-niline
(ülevalt ja altpoolt
soojendus)

Parasts

Įprastinis

Nucená konvekce
vzduchu

Pöördõhk

Pastiprināta gaisa
konvekcija

Priverstinės oro
konvekcijos

S normalizovanou
zátěží

Põhineb standardkoormusel (tehtud
testil)

Balstīts uz standarta
devu

Remiantis standartine
apkrova

Užitečný objem
(litry)

Kasutatav ruum
(liitrites)

Ietilpība (litros)

Naudingasis tūris
(litrais)

Typ

Tüüp

Lielums

Dydis

Malý

Väike

Maza

Mažas

Střední

Keskmine

Vidēja

Vidutinis

Velký

Suur

Liela

Didelis

Doba tepelné úpravy
normalizované
zátěže

Valmistus-aeg
standard-koormusel

Standarta devas
cepšanas laiks

Standartinės apkrovos
kepimo trukmė

SK
Energia
Elektrická rúra na
pečenie

SL
Energija
Električna pečica

RO
Energie
Cuptor electric

Proizvajalec
Model
Manjša poraba
energije
Večja poraba energije
Razred energijske
učinkovitosti. . . na
lestvici od A (manjša
poraba energije) do G
(večja poraba
energije)

Fabricant
Model
Mai eficient

Površina za peko

Suprafaţa de coacere

HU
Energia
Villamos sütők

MT
Enerġija
Forn ta' l-Elettriku

Energia

Gyártó
Típus
Kis fogyasztás

Manifattur
Mudell
L-anqas li taħli

Producent
Model
Bardziej efektywna

Výrobca
Model
Viac úsporný

Nagy fogyasztás
Enerhiahatékonysági osztály az
A-tól
(hatékonyabb)
G-ig
(kevésbé hatékony)
terjedő skálán
Sütőtér

L-aktar li taħli
Il-klassi ta' leffiċjenza enerġija… fuq skala
ta' A (l- anqas li
taħli) sa G (l- aktar
li taħli)

Mniej efektywna
Klasa efektywności
energetycznej... w
skali od A (bardziej
efektywna) do G
(mniej efektywna)

Menej úsporný
Trieda energetickej
hospodárnosti
pomocou stupnice od
A (viac úsporná) po G
(menej úsporná)

L-ispazju tal-ħami

Powierzchnia
pieczenia

Priestor na pečenie

Energiafelhasználás

Il-konsum ta' lenerġija
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PL

Piekarnik
elektryczny

Mai puţin eficient
Clasa de eficienţă
energetică … pe o
scară de la A (mai
eficient) la G (mai
puţin eficient)

Zużycie energii

Spotreba energie

kWh

kWh
Funkcia pečenie

kWh
Način ogrevanja

kWh
Funcţia de încălzire

Poraba energije

Consum de energie

kWh
Fűtési funkció

kWh
Funzjoni ta' tisħin

Hagyomá-nyos

Konvenzjonali

Z konwekcją
naturalną

Konvenčné

Klasični

Convecţie naturală

Mesterséges
levegőáramoltatás

Konvezzjoni ta' arja
forzata

Z wymuszonym
obiegiem
powietrza

S vnúteným prúdením
vzduchu

S prisilnim kroženjem
zraka

Convecţie forţată

Standard terhelés
alapján

Ibbażat fuq tagħbija
normali

Przy
standardowym
obciążeniu

Vztiahnuté na
štandadnú záťaž

Pri standardnem
bremenu

Calculat la sarcina
standard

Használható térfogat
(liter)

Volum li jista'
jintuża (litri)

Objętość
użytkowa (litry)

Využiteľný objem
(litre)

Uporabna prostornina
(litri)

Volum util (litri)

Veľkosť

Velikost

Tip

Malá

Majhna

Volum scăzut

Funkcja grzewcza

Rozmiar

Méret

Daqs

Kicsi

Żgħir

Mały

Közepes

Medju

Średni

Stredná

Srednja

Volum mediu

Nagy

Kbir

Duży

Veľká

Velika

Volum mare

Sütési idő: standard
terhelésnél

Ħin biex issajjar
tagħbija normali

Czas potrzebny na
upieczenie
standardowego
wsadu

Čas na upečenie
štandardnej záťaže

Čas peke pri
standardnem bremenu

Timp de coacere la
sarcina standard
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Бележки
Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

VІІІ

9

9

ВЕСТНИК
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EN

ES

DA

IT

NL

PT

6

X

11

X

DE

EL

FI

SW

FR

CS
Hluk
(dB(A) re 1 pW)

ET
Müra (dB(A) re 1 pW)

LV
Troksnis (dB(A) re 1
pW)

LT
Triukšmo vertė
(dB(A) apie 1 pW)

Další údaje jsou
v návodu k použití

Kasutusjuhend
sisaldab lisateavet

Sīkāka informācija
norādīta brošūrā

Daugiau informacijos
pateikiama gaminio
aprašuose

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

10В Е С Т Н И К

БРОЙ 41

Plocha největšího
plechu na pečení

Suurima küpsetusplaadi ala

Lielākās cepešpannas
laukums

Didžiausias kepimo
lakšto plotas

Norma EN 50304

Standard EN 50304

Standarts EN 50304

Směrnice
2002/40/ES pro
označování
elektrických trub
energetickými štítky

Elektri-ahjude
energia-märgista-mise
direktiiv 2002/40/EÜ

Elektrisko
cepeškrāšņu
marķēšanas direktīva
2002/40/EK

Lietuvos Respublikos
standartas
LST EN 50304
Elektrinių orkaičių
vartojamos energijos
efektyvumo
ženklinimo direktyva
2002/40/EB

PL
Poziom hałasu
(dB(A) re 1 pW)

SK
Hlučnosť (dB(A) re 1
pW)

SL
Hrup (dB(A) re 1 pW)

RO
Nivel de zgomot
(dB(A) re 1 pW)

HU
Zaj (dB(A) 1 pW)

MT
Il-livell tal-ħoss
dB(A) re 1 pW

További
információk a
termékismer-tetőben

Aktar informazzjoni
tista' tinkiseb millmanwali tal-prodott

Szczegółowe
informacje
zawarte są w
instrukcji obsługi

Ďalšie informácie sú
obsiahnuté vo
výrobkových
katalógoch

Ostali podatki so
navedeni v prospektu

Fişa de informaţii
conţinută în broşurile
produsului

A legnagyobb tepsi
területe

L-ispazju ta' l-akbar
daqs ta' reċipjent talħami

Największa
powierzchnia
pieczenia

Plocha najväčšieho
plechu na pečenie

Površina največje
plošče za peko

Aria celei mai mari
plăci de coacere

EN 50304 szabvány

L-Istandard EN
50304
Direttiva dwar ittikketta ta' l-Eneġija
(2002/40/KE) fuq
fran ta' l-elettriku

Norma EN 50304

Norma EN 50304

Standard EN 50304

Standard EN 50304

Dyrektywa
2002/40/WE
dotycząca etykiet
energetycznych

Smernica 2002/40/ES
o energetickom
štítkovaní elektrických
rúr na pečenie

Direktiva 2002/40/ES
o energijski nalepki za
električne pečice

Directiva 2002/40/CE
Etichetarea energetică
a cuptoarelor electrice
de uz casnic

A villamos
sütők
energiafogyasztási
címkézéséről
szóló
2002/40/EK
irányelv
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145
ОТ 26 МАЙ 2011 Г.

за структурни промени в системата на здра
веопазването
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Преобразува Националния център
по опазване на общественото здраве и Националния център по здравна информация чрез
сливане в Национален център по обществено
здраве и анализи.
Чл. 2. Националният център по обществено
здраве и анализи е здравно заведение – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към
министъра на здравеопазването, с предмет на
дейност: научноизследователска, експертноконсултативна, информационно-аналитична,
методическа и учебна дейност в областта на
опазване на общественото здраве; оценка на
здравния риск при неблагоприятно въздействие
на факторите на жизнената среда, рисковите
фактори, свързани с поведението и начина
на живот; промоция на здраве и интегрирана
профилактика на болестите.

Чл. 3. Дейността, имуществото, архивът, както и правата и задълженията на Националния
център по опазване на общественото здраве и
на Националния център по здравна информация преминават към Националния център по
обществено здраве и анализи.
Чл. 4. (1) Трудовите правоотношения с директорите на Националния център по опазване на
общественото здраве и на Националния център
по здравна информация се прекратяват по реда
на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
(2) В срок до 3 месеца от влизането в сила
на постановлението министърът на здравеопазването обявява и провежда конкурс по Кодекса
на труда за заемане на длъжността директор
на Националния център по обществено здраве
и анализи.
(3) До провеждането на конкурс длъжността
директор на Националния център по обществено
здраве и анализи се заема по трудово правоотношение, възникнало на основание чл. 68,
ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.
Чл. 5. (1) Трудовите правоотношения с работещите в Националния център по опазване на
общественото здраве и в Националния център
по здравна информация се уреждат съгласно
чл. 123 от Кодекса на труда.
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(2) Трудовите правоотношения на работещите в Националния център по опазване на
общественото здраве и в Националния център
по здравна информация извън случаите по ал. 1
се уреждат при условията и по реда на чл. 328,
ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Чл. 6. В срок до един месец от влизането
в сила на постановлението директорът на
Националния център по обществено здраве и
анализи утвърждава длъжностно разписание на
служителите в центъра и урежда правоотношенията с тях в съответствие с чл. 5.
Чл. 7. В срок до един месец от влизането
в сила на постановлението министърът на
здравеопазването издава Правилник за устройството и дейността на Националния център по
обществено здраве и анализи.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9 и
ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския
съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г. и бр. 2, 5
и 15 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. Ред 10 се отменя.
2. Ред 12 се изменя така:
„12. Национален център по обществено
здраве и анализи 202.“
§ 2. В чл. 2, ал. 7, т. 1 от Постановление
№ 157 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Междуведомствен съвет за управление
на изпълнението на Националната програма за
действие по околна среда и здраве 2008 – 2013 г.
(ДВ, бр. 61 от 2010 г.) думите „Националния
център по опазване на общественото здраве“ се
заменят с „Националния център по обществено
здраве и анализи“.
§ 3. В чл. 60, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5
от 2011 г.), думите „Националния център по
опазване на общественото здраве“ се заменят
с „Националния център по обществено здраве
и анализи“.
§ 4. В Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на
медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5
от 2011 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 41 думите „Националния център
за здравна информация (НЦЗИ)“ се заменят с
„Националния център по обществено здраве и
анализи (НЦОЗА)“.
2. В чл. 54 думите „Националният център
по здравна информация“ се заменят с „Националният център по обществено здраве и
анализи“.
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§ 5. В чл. 1, ал. 3, т. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората
с увреждания, приет с Постановление № 343
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31, 63 и 78
от 2005 г., бр. 54 и 58 от 2006 г., бр. 1, 64, 84 и
85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.), думите
„Националния център за здравна информация“
се заменят с „Националния център по обществено здраве и анализи“.
§ 6. Постановлението се приема на основание
чл. 22, ал. 1 от Закона за здравето.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6398

РЕШЕНИЕ № 335
ОТ 26 МАЙ 2011 Г.

за изменение на списъците на защитени зони
за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна и на защитени зони
за опазване на дивите птици и за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна съгласно приложение № 2 към
т. 2 от Решение № 122 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на дивите птици и на Списък
на защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ,
бр. 21 от 2007 г.), допълнен с Решение № 661
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и
фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.), и с Решение № 802
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.),
изменени и допълнени с Решение № 52 на
Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от
2008 г.) и с Решение № 811 на Министерския
съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), в пореден
№ 34, в колона 2 код „BG0000204“ се заменя с
„BG0002018“, в колона 3 пред думата „Вардим“
се добавя „Остров“, в колона 4 думата „Русе“
се заличава, в колона 5 думата „Ценово“ се
заличава и в колони 6 и 7 числото „1 104,89“
се заменя с „1 167,98“.
ІІ. В Списъка на защитени зони за опазване
на дивите птици съгласно приложение № 1 към
т. 1 от Решение № 122 на Министерския съвет
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от 2007 г. за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на дивите птици и на Списък
на защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
(ДВ, бр. 21 от 2007 г.), допълнен с Решение
№ 802 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ,
бр. 107 от 2007 г.), изменени с Решение № 52
на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 14
от 2008 г.), се правят следните изменения:
1. В пореден № 34, в колона 4 се добавят
„Разград“ и „Търговище“, в колона 5 се добавят
„Разград“, „Цар Калоян“, „Две могили“, „Русе“,
„Опака“ и „Попово“ и в колони 6 и 7 числото
„3 408,00“ се заменя с „33 451,13“.
2. В пореден № 51, в колона 4 се добавят
„Благоевград“ и „Смолян“, в колона 5 се добавят „Банско“, „Гърмен“, „Сатовча“, „Велинград“,
„Пещера“, „Борино“, „Девин“ и „Доспат“ и в
колони 6 и 7 числото „72 263,51“ се заменя
със „133 572,45“.
ІІІ. Приема Списък на защитени зони,
както следва:
1. Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици съгласно приложението.
2. Списъкът по т. ІІІ.1 е допълнение към
приложение № 1 към т. 1 от Решение № 122
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
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дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г.) и
към приложение № 1 към т. 1 от Решение № 802
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.),
изменени и допълнени с Решение № 52 на
Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от
2008 г.).
ІV. Окончателните площи на защитените
зони се определят в заповедите им за обявяване след предоставяне от министерството на
земеделието и храните и от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(Агенцията по геодезия, картография и кадастър)
на опис на имотите с техните площи и координатен регистър на границите на защитените
зони, като в границите на защитените зони се
включват цели имоти с изключение на водни
обекти, пътища и имоти от държавния горски
фонд и държавния поземлен фонд.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. ІІІ.1

Списък на защитени зони за опазване на дивите птици
№

Код

Име

Област

Община

Обща

Терито-

Аквато

по

площ

рия

рия

ред

(в ха)

(в ха)

(в ха)

6

7

8

31801,32

31801,32

0,00

1
1.

2

3

BG0002126

Пирин буфер

4

5
Банско
Гоце Делчев
Кресна

Благоевград

Сандански
Симитли
Струмяни
Хаджидимово

2.

BG0002128

Централен

Габрово

Балкан буфер

Габрово
Севлиево
Априлци

Ловеч

Тетевен
Троян

Пловдив

Карлово
Сопот
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5
Антон

София
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6

7

8

71983,97

71983,97

0,00

17970,27

17970,27

0,00

25833,53

25833,53

0,00

147589,09

147589,09

0,00

Етрополе
Златица
Пирдоп

Стара Загора

Казанлък
Мъглиж
Павел баня

3.

BG0000399

Българка

Габрово

Габрово
Севлиево
Трявна

4.

BG0000496

Рилски

Стара Загора

Казанлък

Благоевград

Белица

манаст ир

Благоевград
Разлог
Кюстендил

Дупница
Рила

София

Самоков
Общо:
% от територията на страната:

1,33

6399

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ

за сътрудничество между Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма на
Република България и Министерството на
икономиката, търговията и бизнес средата
на Румъния
(Одобрен с Решение № 670 от 15 септември
2010 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването – 23 септември 2010 г.)
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и
Министерството на икономиката, търговията
и бизнес средата на Румъния (наричани понататък „страни“),
като потвърждават приятелските отношения
между техните държави и техните граждани;

като съзнават потребността от засилване на
сътрудничеството между двете страни;
като желаят да продължат развитието на
сътрудничеството между страните, фокусирани върху задълбочаването и засилването на
двустранното сътрудничество, основано на
взаимните интереси в областта на икономиката,
промишлеността, техниката и технологиите;
убедени, че този меморандум ще насърчи
добрите отношения между страните и ще създаде благоприятни условия за различни форми
на сътрудничество между Република България
и Румъния, и по-специално в икономиката и
промишлеността;
съзнавайки необходимостта от съответстваща
правна основа на техните двустранни отношения
в съответствие с действащите правни норми
на двете държави,
се споразумяха за следното:
Член 1
Двете страни потвърждават своя интерес
от развитието на икономическите отношения
между Република България и Румъния. За тази
цел в рамките на своите компетентности, определени в националните им законодателства,
те ще подкрепят взаимно продължаването на
интензивно и изгодно сътрудничество между
стопанските субекти от двете държави.
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Член 2
Всяка от договарящите се страни в рамките
на своята компетентност ще информира другата
страна за възможно сътрудничество в развитието на индустриалните и икономическите
отношения, и по-специално в следните области:
а) търговия;
б) металургия, включително металообработваща промишленост;
в) промишлено оборудване и компоненти;
г) електрическа и електроинженерна индустрия;
д) химическа и нефтохимическа индустрия;
е) сътрудничество между малките и средните
предприятия;
ж) други области на икономическо и промишлено сътрудничество, които могат да бъдат взаимно договорени на основата на този
меморандум.
Член 3
1. В областите, споменати в член 2, страните
ще си сътрудничат и взаимно ще се информират за следното:
– възможности за сътрудничество в международните организации в рамките на своите
компетентности;
– подготовката на законодателство в сферите на компетентност на двете страни;
– анализи, оценки и прогнози за развитието
на техните търговия и икономика;
– подготовката на мерки, отнасящи се към
политиката за насърчаване на износа;
– развитието на инвестиционната среда и
информация за икономическите и инвестиционните възможности в двете държави;
– мерки за защита на потребителите;
– технически изисквания към продуктите.
2. Страните ще развиват в съответствие с
техните политики на икономическо развитие и
приоритети – публични и частни – промишлено, техническо и технологично сътрудничество
и ще улесняват по-голямото участие на частния сектор в промишления и технологическия
растеж на двете държави.
3. Страните ще изпълняват споменатите
дейности като нормални работни отношения
чрез размяна на подходящи материали и чрез
двустранни консултации, учредени съгласно
член 4 на този меморандум.
Член 4
1. За целите на изпълнението на този меморандум между страните ще се провеждат
двустранни консултации. При необходимост
в двустранните консултации могат да бъдат
включени представители на други подходящи
организации и институции от двете страни с
цел изпълнението на меморандума.
2. Участващите в двустранните консултации
делегации ще се водят от заместник-министър
на икономиката, енергетиката и туризма на
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Република България и държавен секретар в
Министерството на икономиката, търговията
и бизнес средата на Румъния.
3. Двустранните консултации ще се провеждат един път годишно, освен ако не е договорено
друго между двете страни, последователно в
Република България и в Румъния. Извънредни
срещи ще се провеждат, когато е необходимо,
на територията на страната, поискала срещата.
Член 5
1. Този меморандум се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата, на която
двете страни се уведомят взаимно за приключването на необходимите вътрешни процедури
относно неговото влизане в сила.
2. Всяка от двете страни може да прекрати
действието на този меморандум чрез писмено
уведомление до другата страна. Това прекратяване ще влезе в сила на първия ден от третия
месец след датата на получаването на съответната дипломатическа нота.
3. Разпоредбите на този меморандум няма
да бъдат прилагани или тълкувани с цел да
накърнят или окажат влияние на задълженията
на Република България и на Румъния, произтичащи от тяхното членство в Европейския съюз
или други международни организации.
Подписан в София на 23 септември 2010 г. в
два оригинални екземпляра на английски език.
За Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма на
Република България:
Трайчо Трайков,
министър
5966

За Министерството на
икономиката, търговията и бизнес средата
на Румъния:
Борбели Карой,
държавен секретар

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 10 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Предоставяне на съвети
и консултиране в земеделието в България и
Румъния“ от Програмата за развитие на сел
ските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 9 от 2010 г. и
бр. 28 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Финансова помощ се предоставя и за
осигуряване на съветнически услуги за избор
на най-подходящите направления или комбинация от направления и за изготвяне на пълен
комплект за кандидатстване по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от ПРСР и съответните приложения и необходими документи
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за агроекологичните дейности на лица, които
са получили финансово подпомагане по реда
на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на преструктуриране“ от
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 74 от 2008 г.).“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Лицата по ал. 1, т. 1 заявяват пред
Националната служба за съвети в земеделието
(НССЗ) намерението си да получат съветнически услуги съгласно условията на ал. 2 и/или
пълен комплект съветнически услуги по чл. 4,
ал. 1, като подават молба-декларация съгласно
приложение № 1.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Финансова помощ се предоставя и за
осигуряване на съветнически услуги за всяка
година от изпълнение на бизнес плана на лица,
които са получили финансово подпомагане по
реда на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на преструктуриране“ от
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007– 2013 г.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Лицата по ал. 1, т. 1 са длъжни да представят всички изисквани от НССЗ документи,
доказващи, че те отговарят на условията за
кандидатстване, посочени в ал. 2 или ал. 4,
или ал. 5.“
5. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Лицата по ал. 1, т. 1 заявяват пред
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) намерението си да получат пълен
комплект съветнически услуги по чл. 4, ал. 5,
като подават молба-декларация съгласно приложение № 2.
(8) Лицата по ал. 1, т. 1 заявяват пред НССЗ
намерението си да получат пълен комплект съветнически услуги по чл. 4, ал. 6, като подават
молба-декларация съгласно приложение № 3.“
§ 2. В чл. 4 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Съветническите услуги за кандидатстване
по мярка 214 „Агроекологични плащания“ за
лицата по чл. 3, ал. 4 включват избор на найподходящите направления или комбинация от
направления и изготвяне на пълен комплект
за кандидатстване по мярка „Агроекологични
плащания“ и съответните приложения и необходими документи за агроекологичните дейности.
(6) Съветническите услуги за всяка година
от изпълнение на бизнес плана за лицата по
чл. 3, ал. 5 включват:
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1. съветнически услуги за изпълнение на
бизнес плана по мярка „Подпомагане на
полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“, включително попълване на заявка
за плащане за съответната година;
2. съветнически услуги за управление на
земеделското стопанство, които могат да
включват разработване на маркетингов анализ,
на базата на заявени потребности на фермера,
предоставяне на съвети относно организацията
и управлението на стопанството, предоставяне
на съвети относно изисквания за водене на
счетоводство в областта на земеделието, представяне на възможности за участие на фермера
в организации на производители;
3. специфични съвети в областта на растениевъдството и/или животновъдството, които
може да включват:
а) технологии за производство в растениевъдството (включително изготвяне на
технологични карти, сеитбооборот, съвети за
обработка на почвата, прибиране и съхранение
на продукцията);
б) препоръки за торене (включително вземане на почвени проби, почвени анализи, определяне на торови норми и срокове за торене
и начини за съхранение на торовете);
в) препоръки за водене на растителнозащитни мероприятия (включително използване на
инсектициди, фунгициди, хербициди, биопрепарати и др.);
г) препоръки за напояване/отводняване
(включително избор на начин за напояване,
поливен режим, поливни норми, водоспестяващи и екологосъобразни технологии и техники
за напояване);
д) технологии за отглеждане на животните (включително избор на видове животни,
подходящи породи и системи за отглеждане
и хранене);
е) ветеринарномедицински въпроси (включително стопанско значими заболявания при
животните и стандарти за хигиена).“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „помощ“
се поставя запетая и се добавя „не може да
надвишава“;
б ) създават се т. 7 и 8:
„7. 270 евро за предоставен комплект от
съветнически услуги по чл. 4, ал. 5;
8. 100 евро за предоставен комплект от
съветнически услуги по чл. 4, ал. 6.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Размерът на финансовата помощ по
ал. 1, т. 8 е за съответната година на предоставяне на комплекта и зависи от включения
обем, както следва:
1. левовата равностойност на 20 евро за
изпълнена част по чл. 4, ал. 6, т. 1;
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2. левовата равностойност на 30 евро за
изпълнена част по чл. 4, ал. 6, т. 2;
3. левовата равностойност на 50 евро за
изпълнена част по чл. 4, ал. 6, т. 3.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след „§ 3“ се добавя „и § 4“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Министерството на земеделието и
храните предоставя на Разплащателната агенция копие на годишната работна програма на
НССЗ по ал. 3 в срок до един месец от нейното
одобрение.“
§ 5. В чл. 10 думите „съгласно чл. 3, ал. 2
и 3 и чл. 4“ се заменят със „съгласно чл. 3,
ал. 2, 3, 4 и 5 и чл. 4“.
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Плащанията се изчисляват въз основа на:
1. одобрените от Разплащателната агенция
(РА) лица по чл. 3, ал. 1, получили съветнически услуги съгласно условията на чл. 3, ал. 2
и 3 и съгласно чл. 4;
2. одобрените от РА за финансова помощ по
мярка 214 „Агроекологични плащания“ лица,
получили съветнически услуги по чл. 3, ал. 4
и съгласно чл. 4;
3. лицата, получили съветнически услуги по
чл. 3, ал. 5, за които към датата на получаване
на тези услуги не е прекратено финансовото
подпомагане по реда на Наредба № 28 от 2008 г.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „по чл. 3, ал. 2
и 3“ се заменят с „чл. 3, ал. 2, 3, 4 и 5“;
б) в т. 2 след думата „име“ се добавя „и
подпис“;
в) точка 3 се отменя;
г) в т. 4 думите „на всички изготвени документи по реда на наредбата“ се заличават.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 2“ се заменят с „приложение № 4“, а думите „приложение
№ 3“ се заменят с „приложение № 5“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Във формата за наблюдение и оценка
по ал. 1 се включват данни само за тези лица,
получили съветнически услуги по чл. 3, ал. 2,
3, 4 и 5 и чл. 4, които не са били включвани
в предходни заявки за плащане по ал. 1.“
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „в срок до 10.04.2011 г.“
се заменят с „в срок до 10.07.2012 г.“.
2. В ал. 1, т. 2 след думите „т. 1“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 4 и ал. 5“.
3. В ал. 3 думите „чл. 3, ал. 2 и 3“ се заменят
с „чл. 3, ал. 2, 3 и 4“.
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§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „по чл. 3, ал. 2
и 3“ се заменят с „по чл. 3, ал. 2, 3, 4 и 5“;
б) в т. 1 думите „по чл. 3, ал. 4“ се заменят
с „по чл. 3, ал. 6 и ал. 7“;
в) в т. 3 думите „по чл. 3, ал. 4“ се заменят
с „по чл. 3, ал. 6 и ал. 7“;
г) в т. 4 думите „по чл. 3, ал. 2 и 3“ се заменят с „по чл. 3, ал. 2, 3, 4 и 5“;
д) в т. 7 думите „по чл. 3, ал. 2 и 3“ се заменят с „по чл. 3, ал. 2, 3, 4 и 5“;
е) точка 8 се изменя така:
„8. за всеки бизнес план, изготвен съгласно
условията на чл. 3, ал. 2 и 3, за предоставените
съветнически услуги по чл. 3, ал. 4 и 5 и за
всеки предоставен комплект от съветнически
услуги по чл. 4 да изготвя приемно-предавателен протокол (по образец), който се подписва от експерт-координатора в офиса към
ОДСЗ или от определено от изпълнителния
директор на НССЗ лице и от лицата по чл. 3,
ал. 1, 4 или 5;“
ж) в т. 11 думите „по чл. 3, ал. 2 и 3“ се
заменят с „по чл. 3, ал. 2, 3, 4 и 5“;
з) създава се точка 13:
„13. да изисква от лицата по чл. 3, ал. 4 и
5 да представят копие от заповедта на РА за
одобрението им като ползватели на помощ по
Наредба № 28 от 2008 г. и банково извлечение
за получената финансова помощ по мярката за
съответната или за предходна година.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Регистрите по ал. 1, т. 11 и 12 може
да се водят и на електронен носител, като се
осигурява архивирането им на магнитен носител
поне веднъж на три месеца.“
§ 10. В чл. 18, ал. 2 след думите „по чл. 3,
ал. 2 и 3“ се заменят с „по чл. 3, ал. 2, 3, 4 и 5“.
§ 11. В § 1 от раздел „Допълнителни разпоредби“ се създава т. 5:
„5. „Одобрени от Разплащателната агенция
(РА) лица“ са всички лица, получили съветнически услуги по наредбата, за които има издадена заповед за одобрение от изпълнителния
директор на РА по съответната мярка или са
одобрени съгласно процедурите за одобрение
при прилагането на мярка 214 от ПРСР.“
§ 12. В раздел „Заключителни разпоредби“
§ 4 се изменя така:
„§ 4. Срокът на изпълнение на дейностите
по чл. 3, ал. 2, 4 и 5 и чл. 4, ал. 1, 5 и 6 е до
31.12.2013 г.“
§ 13. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4 се
изменя на приложение № 1 към чл. 3, ал. 6.
§ 14. Създава се приложение № 2 към чл. 3,
ал. 7:
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„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 7
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 г.
МЯРКА 143 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВЕТИ И
КОНСУЛТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ“
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Рег. № офис към ОДСЗ ...
Година
Рег. № ОД „Земеделие“
Рег. № ИСАК
МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на комплект съветнически услуги
по мярка 214 „Агроекологични плащания“
(за кандидати, отговарящи на условията на
чл. 3, ал. 4)
От ............................................................................
(физическо лице, едноличен търговец)
Код БУЛСТАТ – серия ... №
ЕГН
Адрес: гр./с. ............................................................
п.код
кв./ул. №, вх., ет., ап. ............................................,
Област:........................ община: ............................,
Ръководител /управител (име, презиме, фамилия)
..................................................................................
Телефон (факс)..................., мобилен тел. ............
Моля да получа съветнически услуги по посочената
по-горе мярка.
Декларирам, че отговарям на условията за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР.
Декларирам, че отговарям на условията за кандидатстване по чл. 3, ал. 4.
Получил/а съм финансово подпомагане по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства
в процес на преструктуриране“ със Заповед за
одобрение №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата
__/__/__/__/2/0/1/__/
Декларирам, че ще кандидатствам по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от ПРСР в сроковете,
определени в Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания и Наредба № 11 от 2009 г.
за условията и реда за прилагане на мярка 214
„Агроекологични плащания“ от ПРСР.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на НССЗ при подаване на
заявка за плащане, при отчетността и оценката на
изпълнените от НССЗ дейности по мярка „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието
в България и Румъния“ от ПРСР.
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Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни
и документи.
Дата .......... Кандидат: ...................... (подпис)“.

§ 15. Създава се ново приложение № 3 към
чл. 3, ал. 8:

„Приложение № 3
към чл. 3, ал. 8
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 г.
МЯРКА 143 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВЕТИ И
КОНСУЛТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ”
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Рег. № офис към ОДСЗ
...................
Година
Рег. № ОД „Земеделие“
Рег. № ИСАК
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на съветнически услуги за всяка
година от изпълнение на бизнес плана
(за кандидати, отговарящи на условията на
чл. 3, ал. 5)
Съветнически услуги за изпълнение
на бизнес плана по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в
да
процес на преструктуриране“, включително попълване на заявка за плащане
за съответната година.

не

Съветнически услуги за управление
на земеделското стопанство, които
може да включват разработване на маркетингов анализ, на базата на заявени
потребности на фермера, предоставяне
на съвети относно организацията и
да
управлението на стопанството, предоставяне на съвети относно изисквания
за водене на счетоводство в областта
на земеделието, представяне на възможности за участие на фермера в
организации на производители.

не

Специфичните съвети в областта
на растениевъдството и/или животно- да
въдството, които може да включват:

не

а) т ех нолог и и за п роизводс т во
в растениевъдството (включително
изготвяне на технологични карти,
да
сеитбооборот, съвети за обработка на
почвата, прибиране и съхранение на
продукцията);

не

б) препоръки за торене (включително вземане на почвени проби, почвени
анализи, определяне на торови норми да
и срокове за торене и начини за съхранение на торовете);

не
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в) препоръки за водене на растителнозащитни мероприятия (включително
да
използване на инсектициди, фунгициди, хербициди, биопрепарати и др.);

не

г) препоръки за напояване/отводняване (включително избор на начин
за напояване, поливен режим, поливни
да
норми, водоспестяващи и екологосъобразни технологии и техники за
напояване);

не

д) технологии за отглеждане на
животните (включително избор на
да
видове животни, подходящи породи
и системи за отглеждане и хранене);

не

е) ветеринарномедицински въпроси
(включително стопанско значими зада
болявания при животните и стандарти
за хигиена)

не

От ........................................................................
(физическо лице, едноличен търговец)
Код БУЛСТАТ – серия........№
ЕГН
Адрес: гр./с. ............................................................,
п.код
кв./ ул. №, вх., ет., ап. ..........................................
Област: ................................., община: ........................
Ръководител /управител (име,презиме,фамилия)
..................................................................................
Телефон (факс)................, мобилен тел. ........................
Моля да получа съветнически услуги по посочените
по-горе компоненти.
Декларирам, че отговарям на условията за кандидатстване по чл. 3, ал. 5
Получил/а съм финансово подпомагане по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства
в процес на преструктуриране“ със Заповед за
одобрение №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата
__/__/__/__/2/0/1/__/
Декларирам, че ще подам заявка за плащане в
срока, определен в Наредба № 28 от 2008 г. (в
случаите по чл. 4, ал. 6, т. 1).
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на НССЗ при подаване на
заявка за плащане, при отчетността и оценката на
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изпълнените от НССЗ дейности по мярка „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието
в България и Румъния“ от ПРСР.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни
и документи.
Дата ............ Кандидат: .......................... (подпис)“.

§ 16. Досегашното приложение № 2 към
чл. 12, ал. 1 става приложение № 4 към чл. 12,
ал. 1.
§ 17. Досегашното приложение № 3 към
чл. 12, ал. 1 става приложение № 5 към чл. 12,
ал. 1.
Заключителни разпоредби
§ 18. Съгласно чл. 71, параграф 1, алинея
втора от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони
наредбата влиза в сила от 23 декември 2010 г.
и се прилага за допустими за финансиране
разходи по извършени съветнически услуги
след 23 декември 2010 г., като изплащането на
финансовата помощ по § 3 е допустимо след
датата на одобряване от Европейската комисия на изменението в Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
относно новите съветнически услуги и размера
на финансовата помощ за тях.
§ 19. В Наредба № 28 от 2008 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на преструктуриране“ по
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 74 от 2008 г.)
се правят следните изменения:
1. В приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 в
„Заявление за подпомагане по мярка 141 – Подпомагане на полупазарни стопанства в процес
на преструктуриране“ в раздел IX „Приложени
документи“ т. 19 се отменя.
2. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 1 в
„Документи при подаване на заявление за
подпомагане“ т. 20 се отменя.
Министър: М. Найденов

6379
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-30
от 5 май 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 1 и 5 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна профилирана
гимназия по информационни технологии и езици
„Евклид“ – София, изменям Заповед № РД-14-130
от 22.07.2004 г. (ДВ, бр. 70 от 2004 г.):
1. В изречение първо думите „Частна математическа гимназия „Евклид“ с профил „Природоматематически“ се заменят с „Частна профилирана
гимназия по информационни технологии и езици
„Евклид“.
2. Добавя се ново изречение: „Училището
провежда обучение в профил „Технологичен“
с прием след VІІ клас с интензивно изучаване
на чужд език и с прием след VІІІ клас, дневна
форма на обучение.“
6040

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-31
от 5 май 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частен
професионален колеж „Алфа“ – София, изменям
Заповед № РД-14-102 от 07.07.2009 г. (ДВ, бр. 57
от 2009 г.), както следва:
Изречението „Обучението се провежда на адрес: Ихтиман, ул. Цар Освободител 76, в сградата
на СОУ „Христо Ботев“ – Ихтиман“ се заменя с
„Обучението се провежда на адрес: София, район
„Триадица“, ул. Мила Родина 17, ет. 1.“
6041

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-32
от 5 май 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на „Р. Д. Едюкейшън“ – ООД, София,
представлявано от Йорданка Петрова Йосифова,
ЕИК 131106885, със седалище и адрес на упра-

вление София, район „Младост“, ж. к. Младост
2, бл. 228, вх. Б, ет. 4, ап. 34, да открие Частно
основно училище „Джани Родари“ – София.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за основната степен на образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за завършено
основно образование.
3. Официалният адрес на Частно основно
училище „Джани Родари“ – София, е: София,
кв. Слатина 1547, ул. Гео Милев 158 (УПИ І, кв.
124, Слатина-юг).
4. Обучението се провежда на адрес: София,
кв. Слатина 1547, ул. Гео Милев 158, Учебен корпус
4, ет. 2 на ВТУ „Тодор Каблешков“.
5. Училището се управлява и представлява от
Йорданка Петрова Йосифова.
6042

Министър: С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-967
от 10 май 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с
чл. 128, ал. 13 ЗУТ, писма с вх. № АУ-14-31 от
20.12.2010 г. и № АУ-14-31(2) от 18.03.2011 г. на
„Мини Марица-изток“ – ЕАД, Решение № 755
от 21.09.2004 г. на Министерския съвет за утвърждаване на списък на стратегическите обекти от
национално значение в енергетиката, Решение
№ 655 от 13.07.2005 г. на Министерския съвет за
предоставяне на концесия за добив на твърди
горива от находище „Източномаришки въглищен
басейн“, Решение по ОВОС № 3-2/1997 г., писмо
№ ЕО-2263 от 05.10.2010 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от екологична оценка и
оценка за съвместимостта с предмета и целите
за опазване на защитените зони, становище изх.
№ КОС-01-3118 от 26.08.2010 г. на РИОСВ – Стара
Загора, писмо изх. № 26-00-0951 от 16.02.2011 г.
на Министерството на културата за съгласуване
на плана, писмо изх. № 7231 от 07.03.2011 г. на
Националния институт за недвижимо културно
наследство, Решение № КЗ-9/1995 г. на КЗЗ за утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
и промяна на предназначението на земеделските
земи за неземеделски нужди, потвърдено с писмо № 70-506 от 03.02.2011 г. на Министерството
на земеделието и храните, писмо рег. индекс
ИАГ-1463 от 13.01.2011 г. на Изпълнителната
агенция по горите за предварително съгласуване
за изключване на гори и земи от горския фонд,
Решение № 493 по протокол № 55 от 08.02.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Гълъбово, Решение по
т. 4 от протокол № 2 от 25.02.2011 г. на ЕСУТ на
Община Гълъбово, извършено обнародване в „ДВ“,
бр. 24 от 26.03.2010 г., писмо изх. № 36-05-53 от
22.12.2010 г. на Община Гълъбово за картотекирана
растителност, съгласуване със заинтересованите
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експлоатационни дружества – EVN – България,
и „В и К“ – ЕООД, Стара Загора, решение по
т. 3 от протокол № УТ-01-02-06 от 19.04.2011 г. от
заседание на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
при МРРБ одобрявам специализиран подробен
устройствен план за развитие на „Мини Марица-изток“, Рудник „Трояново 3“ – обект 3, части
от землищата на с. Мъдрец, ЕКАТТЕ 49535, с.
Главан, ЕКАТТЕ 14951, и с. Помощник, ЕКАТТЕ
57515, община Гълъбово, област Стара Загора,
съгласно приетите и одобрени графични части,
представляващи неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
6120

За министър: Е. Захариева

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № РД-09-50-527
от 11 април 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО, е постъпило заявление вх. № ГР94-Т-41 от 27.10.2009 г. от собствениците на ПИ
1747 и 1772 за даване на съгласие за изработване
на подробен устройствен план (ПУП).
Със заповед № РД-09-50-413 от 18.03.2010 г.
главният архитект на Столичната община допуска изработването на ПУП – изменение на
план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м.
Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, кв. 14, в обхвата на
УПИ I-CO, 1501, 1705, 1747, 1772, 1808, 1893, 2101
при спазване изискванията на отделите „Териториално планиране“, „Комуникации и транспорт“,
„Правен“ и „Градоустройство“. Постъпилият
проект е обявен на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
Проектът е съгласуван с „Топлофикация – София“ – ЕАД, с писмо № СТ-86 от 31.01.2011 г.,
със „Софийска вода“ – А Д, от м. 02.2010 г.;
„БТК“ – АД, от 08.03.2010 г.; „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, от 12.03.2010 г.; Дирекция
„Зелена система“ при Столичната община с
писмо № 94-А-СП-1 от 13.04.2010 г. Проектът е
разгледан на заседание на Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) с
протокол № ЕС-Г-4 от 18.01.2011 г. и е приет с
протокол № ЕС-Г-16 от 22.02.2011 г., т. 15. С оглед
на гореизложените мотиви и на основание чл. 129,
ал. 2 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ, заповед № РД-09-3345
от 29.05.2008 г. на кмета на Столичната община,
§ 8, ал. 2, т. 3 ЗУТ; чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 3 ЗУТ;
т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-4 от 18.01.2011 г.
и № ЕС-Г-16 от 22.02.2011 г., т. 15, одобрявам:
1. Изменение на план за регулация на м. „Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, като от кв. 14, УПИ
І-1501, 1705, 1747, 1772, 1808, 1893, 2101 и ІІ – „за
ОДЗ“, се създават: в кв. 14 нови УПИ: І – „за
жилищно строителство“; ІІ – „за жилищно строителство“, V-1772, 1747 – „за магазини и офиси“;
и кв. 14-А, УПИ І – „ОДЗ“; създава се задънена
улица от о.т. 226а – о.т. 226б до о.т. 226в и пеше-
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ходна алея между кв. 14 и кв. 14-А по зелените и
кафявите линии, цифри, букви, текст и корекциите
във виолетов цвят съгласно приложения проект.
2. Изменение на план за застрояване на м.
„Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, УПИ I, II и V от кв.
14 и УПИ І – „за ОДЗ“, от кв. 14-А по зелените и
кафявите линии, цифри, букви, текст и корекциите
във виолетов цвят съгласно приложения проект.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 130, ал. 2 ЗУТ от район
„Студентски“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването є.
Жалбите се подават до район „Студентски“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
6060

За кмет: П. Диков

РЕШЕНИЕ № 218
от 14 април 2011 г.
В Дирекция „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община е постъпило искане от
Патрик Тодоров Ангелов – управител на „Биогейм“ – ООД, за изменение на плана за регулация
и застрояване за притежаваните от дружеството
имоти. Изменението на плана за регулация и застрояване е допуснато със заповед № РД-09-50-137
от 26.01.2010 г. на главния архитект на Столичната
община. Проектът за изменение на подробния
устройствен план отговаря на предвижданията на
Общия устройствен план на Столичната община.
Предвиденото с предложеното изменение на
плана създаване на задънена улица представлява мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта на плана за регулация и застрояване в случая на основание чл. 21, ал. 6 ЗОС е
Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица,
като с писмо № 6602-19/1 от 01.03.2010 г. на главния архитект на район „Слатина“ е удостоверено,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения. Проектът е съгласуван с Дирекция
„Зелена система“ на Столичната община на основание чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО. След обявяването
му проектът е разгледан и приет от Общинския
експертен съвет по устройство на територията с
протокол № ЕС-Г-72 от 20.07.2010 г., т. 56.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
чл. 21, ал. 7 от Закона за общинската собственост,
чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ, т. 1 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-72 от 20.07.2010 г.,
т. 56, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за изменение на плана за
регулация на м. Подуяне – Редута, кв. 206г. Изменение на задънена улица при о.т. 103в и откриване
на задънената улица от о.т. 103в – о.т. 103с до о.т.
103д. Изменение границите на УПИ ХХХІІІ-30 и
отреждане на нови УПИ: ХХХІІІ-30 и XXXVІ-30.
Изменение границите на УПИ XXXV – „за трафопост“, по зелените и кафявите линии и цифри
съгласно приложения проект.
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2. Приема проект за изменение на плана за
застрояване за УПИ ХХХІІІ-30 и XXXІV-30, кв.
206г, м. Подуяне – Редута, съгласно приложения
проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Слатина“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
6061

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1633
от 15 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 274 от 27.05.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 21.06.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Слатина, ул.
Братя Пешеви 10, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Слатина“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 13 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
6049
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РЕШЕНИЕ № 1640
от 29 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 428 от 24.07.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 22.06.2011 г. в 11 ч., в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение № 5 (магазин № 5), ул. Владимир
Минков-Лотко, бл. 6, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Слатина“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. „Славейков“ 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
6050

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1641
от 29 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 326 от 21.05.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.06.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо помещение № 1, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 24, I
сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 15 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.06.2011 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 часа. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
6051

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1642
от 29 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 334 от 28.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 23.06.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
I-306, кв. 21, ул. Станислав Доспевски 70А, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 110 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ -АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.06.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
6052

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1643
от 29 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 577 от 09.10.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.06.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж. к. Враждебна, ул. 8-а
(бивша ул. Борис Илиев), общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Кремиковци“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 21 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ -АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.06.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
6053

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

95. – Висшият дисциплинарен съд при Висшия
адвокатски съвет на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 18/2011 на Висшия дисциплинарен съд
Ивайло Пламенов Велинов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право
да упражнява адвокатска професия за срок от
три месеца.
6141
72. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за доценти по: област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност Компютърни системи, комплекси и мрежи (Анализ и синтез на логически
схеми) – един, със срок 3 месеца; област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, специалност Технология на машиностроенето (Основи
на технология на машиностроенето) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.2. История и археология, специалност История
на България (История на българската администрация) – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи:
ТУ – Габрово, ул. Хаджи Димитър 4, ректорат,
„Научно развитие“, стая 3209, тел. 066/80-15-11.
6047
25. – А г рарни ят у ниверси те т – П ловдив,
обявява конкурси за академичните длъжности
за: професори по 01.06.10 Биохими я – един;
04.01.14 Растениевъдство – един; главен асистент
по 02.19.08 Динамика, якост и надеждност на
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машините, уредите, апаратите и системите (транспортна техника и технология), всички със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, тел. 654-323.
6074
49. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН – София,
обявява конкурси за: двама професори по специалността „Молекулярна биология“ за нуждите на
секция „Регулация на генната активност“; професор по специалността „Молекулярна биология“ и
доцент по специалността „Молекулярна биология“
за нуждите на секция „Структура и функция на
хроматина“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института, София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 21, ет. 4; тел. 872-80-50.
6048

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпила жалба от Емил Любомиров Илчев и
Йордан Емилов Илчев, двамата от Благоевград,
ул. Цар Иван Шишман 18, ет. 2, ап. 8, с която са
оспорени разпоредби на чл. 19а, ал. 1, ал. 11, т. 2,
ал. 14, т. 31 и ал. 15, т. 2 от Наредбата за опазване
на общинската собственост и обществения ред на
Община Благоевград, изменена с Решение № 260
по протокол № 13 от 29.10.2010 г. на Общинския
съвет – Благоевград. На основание чл. 188 АПК
оспорването следва да бъде съобщено по реда на
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК за оспорените разпоредби
на чл. 19а, ал. 1, ал. 11, т. 2, ал. 14, т. 31 и ал. 15,
т. 2 от Наредбата за опазване на общинската
собственост и обществения ред на Община Благоевград. По постъпилата жалба № 94-00-1296 от
06.04.2011 г. е образувано адм. дело № 315/2011 по
описа на Административния съд – Благоевград,
насрочено за разглеждане на 03.06.2011 г. от 11 ч.
6132
Административният съд – Варна, XII състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 4092/2010 по жалба на Веселин Малчев Николов срещу Решение № 2548-17 от
протокол № 25 от 28, 29.07.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което на основание чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 16,
ал. 1 ЗУТ и по предложение на кмета на Община
Варна с вх. № ОС-7-9302 от 31.07.2007 г. е одобрен
ПРЗ на ж.к. Вл. Варненчик, II м.р., Варна, в частта на бл. 219, попадащ в УПИ II – „За жилищно
строителство“, кв. 19, част от ж.к. Вл. Варненчик.
Заинтересованите лица, за които актът е благоприятен, могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление до съда, което да съдържа:
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
трите имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
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делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
6080
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 23/2011 по оспорване от Георги Кирчев
Стоилов от Кърджали, бул. България 46, ет. 1,
ап. 1; Милена Ананиева Асенова от Кърджали,
ул. Ивайло 33, и Стойчо Димитров Търпанов от
Кърджали, бул. България 46, блок „БКС“, ап. 9,
на Заповед № 1345 от 30.12.2010 г. на кмета на
Община Кърджали, издадена на основание чл. 129,
ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ и Решение № 23 от протокол № 2 от 27.01.2010 г. на
ЕСУТ при Община Пловдив, с която се одобрява
изменение на ПУП – ПЗ – план за застрояване на
част от УПИ I – жилищен комплекс, ресторант,
административна сграда на БКС в кв. 51 по плана
на гр. Кърджали. В едномесечен срок от обнародване на съобщението заинтересованите лица
могат да бъдат конституирани като ответници в
съдебното производство, като подадат заявление
до Административния съд – Кърджали, по номера
на образуваното адм. дело, което да съдържа: 1.
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
3. фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че
заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис
на заявителя. Към заявлението да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
6155
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на т. 63 (нова)
към чл. 62 от Наредба № 8 за определянето и
администратирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Ветово, приета
с решение на Общинския съвет – с. Ветово, по
което е образувано адм. дело № 179 по описа за
2011 г. на административния съд, ІV състав, насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
6.07.2011 г. от 10 ч. Оспорваща страна е частен
съдебен изпълнител Иван Иванов Хаджииванов,
регистриран под № 832 с район на действие Окръжен съд – Русе.
6045
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Административният съд – Смолян, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК е образувал адм. д.
№ 180/2011 въз основа на оспорвания административен акт от Областен управител на област
Смолян – Решение № 622 от 31.03.2011 г., прието
повторно с Решение № 658 от 28.04.2011 г., на
Общинския съвет – гр. Смолян, с което е допълнена Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цените на услугите, като е
създадена нова разпоредба към посочената наредба, с която се допуска определяне на таксата
за битови отпадъци за нежилищните имоти
на предприятията според количеството им по
години за тези от тях, които имат неизплатени
задължения към 30 декември 2010 г.
6133
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм.д. № 1478 по описа
на съда от 2011 г. на II отд., 38 състав, насрочено
за 22.06.2011 г., по жалба на „Мраз“, подадена от
изпълнителния директор Светослав Контилски с
искане за обявяване на нищожността на Заповед
№ РД-09-50-59 от 11.02.1998 г. на главния архитект
на гр. София в частта по т. 2 за одобряване на
частичен регулационен план на м. НПЗ „Хаджи
Димитър – Малашевци“, кв. 5А, относно регулацията на ул. Сапунджийска от о.т. 133б до о.т.
133. Всяко заинтересовано лице може да поиска
конституирането му като ответник по делото със
заявление, подадено до съда по номера на делото, в едномесечен срок от обявлението, което да
съдържа следната информация: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за бълъгарските граждани; 2. трите имена
и личния номер на чужденец и адреса, заявен
за съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересованото лице иска да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересованото лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
6044
Административният съд – София-град, съоб
щава на Леа Иванова Велчева и Левена Иванова
Велчева – наследници на Иван Кирилов Велчев – заинтересована страна по адм.д. № 4302/2009
по описа на Административния съд – София-град,
II отделение, 28 състав, че съгласно Решение
№ 4344 от 21.12.2010 г. по адм.д. № 4302/2009 по
описа на Административния съд – София-град,
II отделение, 28 състав, по жалба на Антоанета
Крумова Александрова, Теменужка Крумова Дочева и Косена Тодорова Младенова, и трите от
с. Герман, съдът отменя като незаконосъобразна
Заповед № РД-46-59 от 24.11.2008 г. на кмета на
район „Панчарево“. Връща преписката на ответника за съобразяване на задължителните указа-
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ния в мотивите. Осъжда ответника да заплати
на жалбоподателките 150 лв. разноски, както и
дължимата, но невнесена първоначално държавна
такса от 10 лв. в полза на Административния
съд – София-град. Решението е постановено при
заинтересовани страни Горан Николов Димитров,
Иван Кирилов Велчев, Васил Велинов Васев и
Николай Велинов Васев. Решението може да се
обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му
чрез настоящия съд пред ВАС.
6134
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от кмета на Община
Хасково на Решение № 722 от 25.03.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Хасково, по което е
образувано адм. дело № 355/2011 по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
29.06.2011 г. от 10 ч.
6156
Софийският градски съд, І гр. отделение,
4 състав, съобщава, че е образу вано г р. д.
№ 14615/2010 по иск за признаване на съдебно
решение и допускане на изпълнение, заведен от
Александър Николов Дърводелски срещу Стефан
Свиленов Кръстев с последен известен адрес
София, кв. Симеоново, ул. Симеоновско шосе
146, който като ответник в едномесечен срок от
обнародването може да подаде писмен отговор
на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
6079
Бургаският районен съд, XIII гр. състав, в
проведеното на 13.05.2011 г. закрито заседание
по гр.д. № 3738/2011, докладвано от съдия Райна
Кирякова, като разгледа постъпилата молба за
обезсилване на ценна книга на заповед по чл. 560
и сл. ГПК и след като прецени, че съдържанието є отговаря на изискванията на чл. 561 ГПК,
издава заповед за неплащане по чл. 562 ГПК: 1.
Насрочва съдебно заседание на 29.09.2011 г. в 9 ч.
за обезсилване на ценни книги на приносител
по молба на „Мидия“ – АД, представлявано от
Димитър Димитров Янакиев, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Възраждане 6,
със съдебен адрес Бургас, ул. Генерал Гурко 18,
ет. 2, адв. Станислав Славов. 2. Отправя покана
до държателя на посочените в заповедта временни
удостоверения да заяви своите права най-късно до
29.09.2011 г. В случай че не стори това в указания
срок, временните удостоверения ще бъдат обезсилени. Списък на временните удостоверения, за
които се отнася заповедта: временно удостоверение
№ 1 за 60 броя поименни акции с право на глас
от капитала на „Добринище ски“ – ЕАД, ЕИК
147091417, със седалище и адрес на управление област Бургас, гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
представлявано от Арон Трейси, като акциите са
с номинална стойност по 1000 лв. всяка, изцяло
заплатени и са от емисия № 1 от 27.09.2006 г.,
собственост на „Сънсет ризорт“ – ООД, ЕИК
200805176, със седалище и адрес на управление
област Бургас, гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219,
представлявано от члена на СД Боян Георгиев
Бонев, прехвърлени му от него с джиро № 1 от
8.04.2010 г.; временно удостоверение № 2 за 20
броя поименни акции с право на глас от капитала
на „Добринище ски“ – ЕАД, ЕИК 147091417, със
седалище и адрес на управление област Бургас,
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гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 219, представлявано от Арон Трейси, като акциите са с номинална
стойност по 1000 лв. всяка, изцяло заплатени и
са от емисия № 1 от 27.09.2006 г., собственост на
„Сънсет ризорт“ – ООД, ЕИК 200805176, със седалище и адрес на управление област Бургас, гр.
Поморие, ул. Княз Борис I № 219, представлявано
от члена на СД Боян Георгиев Бонев, прехвърлени
му от него с джиро № 3 от 8.04.2010 г.; временно
удостоверение № 3 за 20 броя поименни акции
с право на глас от капитала на „Добринище
ски“ – ЕАД, ЕИК 147091417, със седалище и адрес на управление област Бургас, гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, представлявано от Арон
Трейси, като акциите са с номинална стойност
по 1000 лв. всяка, изцяло заплатени и са от емисия № 1 от 27.09.2006 г., собственост на „Сънсет
ризорт“ – ООД, ЕИК 200805176, със седалище и
адрес на управление област Бургас, гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 219, представлявано от члена
на СД Боян Георгиев Бонев, прехвърлени му от
него с джиро № 3 от 8.04.2010 г.
6046
Костинбродският районен съд, втори състав,
призовава Ирена Бойкова Атанасова-Минева, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.07.2011 г. в
9,30 ч. като ответница по гр .д. № 25/2011, съгласно
акт. № 1 от 13.01.2011 г. на Районния съд – Костинброд, по чл. 108, ал. 1 и 4 от Правилника
за администрацията в районните, окръжните,
административните, военните и апелативните
съдилища, като ищци в производството са Мартин
Пламенов Николов и Мариана Ангелова Василева.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
6043
Софийският районен съд, гражданско отделение, 30 състав, призовава Стефан Свиленов
Кръстев с постоянен и настоящ адрес София, ул.
Симеоновско шосе 294, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 11.10.2011 г. в 13,30 ч. като
ответник по гр. д. № 5901/2006, заведено от Любка
Йорданова Кръстева, за вещен иск. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
6135
Софийският районен съд, гр. отделение, 36
състав, призовава Николай Георгиев Широков с
последен адрес София, ж. к. Красна поляна, бл. 35,
вх. В, ет. 3, ап. 53, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 05.10.2011 г. в 10 ч. като страна по
гр. д. № 11105/2000, заведено от Марийка Тодорова Делчева и др. Страната да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6136
Софийският районен съд, гр. отделение, 36
състав, призовава Стефан Георгиев Широков с
последен адрес София, ж. к. Красна поляна, бл. 23,
вх. В, ет. 8, ап. 68, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 05.10.2011 г. в 10 ч. като страна по
гр. д. № 11105/2000, заведено от Марийка Тодорова Делчева и др. Страната да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6137
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.I.2008 г. по ф.д. № 9528/2007 вписва промени
за „Дабълю Пи Ди България“ – ООД: вписва
прехвърляне на 75 дружествени дяла от „Дабълю
Пи Ди интернешънъл“ на „Дабълю Пи Ди дивелъпмънт“ – ООД; заличава като съдружник
„Дабълю Пи Ди интернешънъл“; вписва като
съдружник „Дабълю Пи Ди дивелъпмънт“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
12084
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20643/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Уай Би
Си“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ж.к. Хладилника, ул.
Филип Кутев 137, ет. 3, с предмет на дейност:
търговия с морски и речни плавателни средства,
вътрешно- и външнотърговска дейност, маркетинг,
рекламна дейност, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, строителство,
консултантска, спедиторска дейност, туристическа
дейност и услуги, туроператорска и турагентска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство и
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5400 лв., със съдружници Благовест Мирчев
Мирчев, Манчо Златев Колев, Николай Стоилов
Вълчев, Сотириос Николаос Кодзаколис, Веселин
Стоянов Вълчев, Димитър Мичев Мичев, Данчо Иванов Керезов, Ангел Иванов Доралиев и
Василис Теофанис Миндзивирис и се управлява
и представлява от Благовест Мирчев Мирчев
и Сотириос Николаос Кодзаколис само заедно.
12085
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20307/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ратибор“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Средец“, ул. Княз Александър Батенберг
10А, ап. 5, с предмет на дейност: търговия с
недвижими имоти, строителство и обзавеждане
на сгради с цел продажба, вътрешна и външна
търговия, както и други сделки, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Виталий
Борисович Аксенов и Валерия Александровна
Аксенова и се управлява и представлява от Виталий Борисович Аксенов.
12086
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20686/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Генети“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, бул. България 88, вх. Б, ет. 2, ап. 7, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
производство и търговия с промишлени, строителни, хранителни, селскостопански и битови стоки,
строителство и ремонт на сгради в страната и в
чужбина, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, внос и износ, транспортни
услуги, маркетинг и реклама, комисионерство,

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

всякакви услуги и консултантска дейност, както и
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Николета Маринова Пелова и Георги Иванов Чолаков, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
12087
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21009/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пропърти
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Бяло поле 8Г, с предмет на дейност: посредническа и консултантска
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност,
внос, износ, реекспорт, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, както и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Емилия Стефанова Иванова и Тони
Латева Тенева и се управлява и представлява от
Росен Митков Симитчийски.
12088
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г. по
ф.д. № 2235/2007 вписва промени за „ЮТВ“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите
Румен Борисов Балабанов; вписва като член на
съвета на директорите Ели Руменова ВелчеваНачева; вписва като председател Борис Руменов
Балабанов; дружеството ще се представлява от
председателя Борис Руменов Балабанов и изпълнитения директор Васил Николов Николов
заедно и поотделно.
12089
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19983/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интер корп
Би Ай“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Хан Крум 7,
с предмет на дейност: придобиване, управление
и разпореждане с недвижими имоти, предприемачество, проектиране, проучване, строителство, интериор и експлоатация на жилищни,
административни и стопански сгради и обекти,
търговско представителство, посредничество,
комисионерство на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и чужбина, консултантска, строителна и маркетингова
дейност, посредничество при покупко-продажба
на движими и недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, организиране и
извършване на проектно-проучвателни работи,
консултантска дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Педро Луис Доменех Барчело, Султана Николова Стоянова и „Натуест Венчърс“
ЛЛС, САЩ, и се управлява и представлява от
Педро Луис Доменех Барчело и Димитър Иванов
Младенов заедно и поотделно.
12090
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21086/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„РИД – сервиз“ – ЕООД, със седалище и адрес
на у правление Софи я, район „Овча к у пел“,
ж.к. Овча купел 1, бл. 519, вх. Г, ет. 4, ап. 104,
с предмет на дейност: ремонт, поддръжка и
продажаба на електронна техника, персонални
компютри и фискални устройства, вътрешно- и
външнотърговски сделки, рекламна дейност,
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, както и всякакви други търговски сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Росен Иванов Досев,
който го управлява и представлява.
12091
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20757/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Хувъркрафт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Казбек 30,
вх. Г, ет. 1, ап. 46, с предмет на дейност: рекламна
дейност, видеореклама, филмопроизводство, телевизионни продукции, фотография, полиграфия
и всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Венелин Илиев Георгиев
и Любомир Стефанов Острев и се управлява и
представлява от Венелин Илиев Георгиев.
12092
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21104/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Феротехна Интернешънъл“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, ж.к. Студентски град, бл. 6А,
вх. Г, ап. 13, с предмет на дейност: търговско
представителство, посредничество, маркетинг,
реклама и консултантска дейност, внос и износ,
външно- и вътрешнотърговска и икономическа
дейност в пълен обем, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност, за която не се
изисква специално разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Феротехна“ – ЕООД, и
се управлява и представлява от управителя Ясмин Хасанчевич и прокуриста Весел Пламенов
Петров заедно и поотдено.
12093
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21199/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „МВ
логистик“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, пл. Народно
събрание 12, с предмет на дейност: логичистична,
спедиторска и транспортна дейност в страната и в
чужбина по суша, вода и въздух в областта на автомобилния, железопътния, въздушния, речния и
морския транспорт, комбинирани и мултимодални
транспорти и превози на товари, чартъринг, агентийска дейност, митническо агентиране, превоз
на извънгабаритни и опасни товари, спедиция на
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панаири и изложби, логистика на лични багажи,
управление на веригите на доставки, железопътен
превозвач, тръбопроводен транспорт, складова,
претоварна, пристанищна, консултантска и сервизна дейност, куриерска дейност в страната и
в чужбина, посреднически услуги, дейност на
застрахователен агент и застрахователен брокер
на територията на Република България, вътершна и външна търговия, строителство и туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство, рек ламна
и издателска дейност, търговко представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни юридически и физически лица в
страната и в чужбина, производство, изкупуване,
преработка и търговия с всякакви стоки, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Борислав Гошев Свиленов, който го управлява
и представлява.
12094
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20136/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джаст
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Тодор
Каблешков 14, с предмет на дейност: консултански
услуги в областта на икономиката, финансите,
строителството, дизайн, реклама, отдаване под
наем на движими вещи, дейност по поддръжката им, рекламна дейност, туризъм – вътрешен
и меж д у нар оден, спор т но -въ з с т а нови т е л на
дейност, лечебна физкултура и рехабилитация,
общественополезна спортна дейност, вътрешна и външна търговия (внос-износ, реекспорт,
бартер, компенсационни и насрещни сделки),
търговско представителство (комисионерство,
агентство и посредничество) на български и
чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, маркетинг, лизинг,
търговия – вътрешна и външна, с козметични
продукти и парфюмерия, спедиционна, превозна
и складова дейност, икономическо сътрудничество и производствено коопериране в страната
и в чужбина, сделки с движимо и недвижимо
имущество, с неимуществени права, с права
на индустриална собственост и интелектуална
собственост в страната и в чужбина, както и
всякакви други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Еврокомпакт“ – ЕООД, и се управлява и представлява от управителя Николай
Симеонов Миленков.
12095
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21064/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Рачев – ИД – 2008“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, бул.
Ал. Стамболийски 163, ет. 3, ап. 34, с предмет
на дейност: ресторантьорство, външна, вътрешна търговия, посредническа и комисионерска
дейност и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир
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Недялков Йоков и Васил Лазаров Иванов, които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
12096
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.I.2008 г.
по ф.д. № 10598/96 вписва промени за „Специализирано счетоводно предприятие Конто“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Триадица“, ул. Гургулят 21 – 23,
ет. 4, ап. 14.
12097
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.I.2008 г.
по ф.д. № 13147/2007 вписва промени за „Диесей
манифекчър“ – ЕООД: вписва промяна в адреса
на управление София, район „Възраждане“, бул.
Тодор Александров 73, ет. 6, офис 5; вписва промяна в учредителния акт.
12098
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.I.2008 г.
по ф.д. № 1548/2007 вписва промени за „Юро тийм
консултинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Милко Тодоров Балтов на
Иво Николаев Кусев; заличава като съдружник
Милко Тодоров Балтов; вписва нов дружествен
договор.
12099
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.I.2008 г.
по ф.д. № 8921/2007 вписва промени за „Петролиум груп 7“ – ООД: вписва прехвърляне на 34
дружествени дяла от Силвия Иванова Тончева на
Антон Александров Савов; 33 дружествени дяла
от Начо Николаев Колев на Антон Александров
Савов; 33 дружествени дяла от Стоян Николов
Стоянов на Антон Александров Савов; заличава като съдружници Силвия Иванова Тончева,
Стоян Николов Стоянов и Начо Николаев Колев;
заличава като управител Начо Николаев Колев;
вписва като едноличен собственик и управител
Антон Александров Савов; променя наименованието на „Ронин 7“ – ЕООД; дружеството продължава дейността си като „Ронин 7“ – ЕООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
Антон Александров Савов.
12100
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 8579/2007 вписа промяна за „Неси 07“ – АД:
премества седалището и адреса на управление
от Дупница, пл. Свобода 1, в София, район „Триадица“, ул. Денкоглу 15.
12101
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 12743/2006 вписва промени
за „ВИГ – 06“ – ЕООД: допълва предмета на
дейност със: „търговска дейност с благородни
метали и скъпоценни камъни (след получаване
на лиценз)“; вписва нов учредителен акт на
дружеството.
12102
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 3800/2006 вписва промени
за „Цоков – 2005“ – ЕООД: премества седалището
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и адреса на управление в София, район „Красно
село“, ж.к. Бъкстон, бл. 7, вх. В, ет. 3, ап. 45;
вписва нов учредителен акт.
12103
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 9.I.2008 г. по ф.д. № 11347/2006 вписва
прекратяването на „Студио 5 – 100“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 51, вх. В, ет. 5,
ап. 14, и го обявява в ликвидация с ликвидатор
Петър Тодоров Стоименов и със срок за ликвидацията 6 месеца.
12104
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 14083/2006 вписва промени за „Евробус къмпани груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Петко
Грозев Едрев на Грета Тодорова Харитонова;
заличава като съдружник Петко Грозев Едрев;
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Евробус къмпани груп“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Грета Тодорова Харитонова; дружеството ще се управлява и представлява от Грета Тодорова Харитонова; вписва
промяна в предмета на дейност: туристическа и
транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, дилърство, комисионна,
лизингова, информационна и рекламна дейност,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, производство на стоки
с цел продажба, озеленяване и всякаква друга
търговска дейност, незабранена от законодателството; вписва учредителен акт.
12105
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.I.2008 г. по ф.д. № 1413/2006 вписва промени
за „Скайборд“ – ООД: вписва прехвърляне на 34
дружествени дяла от „НГМ строй“ – ООД, на
„Зак аутдор“ – ООД; заличава като съдружник
„НГМ строй“ – ООД; вписва като съдружник „Зак
аутдор“ – ООД; заличава като управител Галина
Иванова Николова; вписва като управител Цанко
Любомиров Цанков; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Цанко Любомиров
Цанков; вписва промени в дружествения договор.
12106
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.I.2008 г. по ф.д. № 13716/2006 вписва промени
за „Трафалгар ленд“ – ООД: вписва прехвърляне
на 249 дружествени дяла от Калвир Сингх Вирк
на „Астън Лойд анд партнерс интернешънъл
Лимитид“ и 1 дружествен дял от Калвир Сингх
Вирк на Робърт Уилям Уинг; вписва прехвърляне
на 250 дружествени дяла от Балджиндер Гил на
„Астън Лойд анд партнерс интернешънъл Лимитид“; заличава като съдружници Калвир Сингх
Вирк и Балджиндер Гил; вписва като съдружници
„Астън Лойд анд партнерс интернешънъл Лимитид“; заличава като управител Калвир Сингх Вирк;
вписва като управител Джоузеф Едуард Апчърч;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Джоузеф Едуард Апчърч.
12107
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 4608/2007 вписва промени
за „Стратос – БГ“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Веселин Тодоров
Василев на Стефан Стойков Стратиев; заличава
като съдружник и управител Веселин Тодоров
Василев; дружеството продължава дейността си
като „Стратос – БГ“ – ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район
„Средец“, бул. Евлоги Георгиев 59, партер; вписа
като едноличен собственик на капитала Стефан
Стойков Стратиев; дружеството ще се управлява
и представлява от Стефан Стойков Стратиев;
вписва учредителен акт на дружеството.
12108
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.I.2008 г.
по ф.д. № 2984/2007 вписва промени за „Инстафикс
Джи Ю Би“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Средец“,
ул. Юрий Венелин 22, ет. 3, ап. 16.
12109
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.I.2008 г. по ф.д. № 2490/2002 вписва промени
за „Еверфуудс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла от Найден Красимиров
Борисов на Цветан Иванов Цеков; заличава
като едноличен собственик и управител Найден
Красимиров Борисов; вписва като едноличен
собственик и управител Цветан Иванов Цеков;
вписва нов учредителен акт.
12110
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 10456/2002 вписва промени
за „Трите – К-та“ – ООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от „АТ инженеринг 2000“ – ООД,
на Кирил Димитров Лозанов; 15 дружествени дяла
от „АТ инженеринг 2000“ – ООД, на Марийка
Иванова Лозанова; заличава като съдружник „АТ
инженеринг 2000“ – ООД; вписва като съдружник
Марийка Иванова Лозанова; вписва нов дружествен
договор; дружеството ще се управлява и представлява от Кирил Димитров Лозанов.
12111
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.XII.2007 г.
по ф.д. № 8081/2003 вписва промени за „Дромеас
БГ“ – ЕАД: дружеството продължава дейността
си като „Дромеас БГ“ – АД; вписва промяна на
номиналната стойност на акциите от 100 лв. на
1 лв.; вписва промяна във вида акции на дружеството от поименни акции на безналични;
заличава като член на съвета на директорите и
зам.-председател Дионисиос Астериос Пантусас;
вписва като член на съвета на директорите Иван
Ангелов Груев; вписва нов устав.
12112
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.I.2008 г.
по ф.д. № 13790/2007 вписва промени за „Сивел
груп“ – ЕООД: вписва промяна на името на едноличния собственик на капитала и управител
от Ивелина Енчева Христова на Ивелина Енчева
Пенкина; вписва нов учредителен акт.
12113
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.I.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 10155/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „ЕОН“ – АД.
12114
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.I.2008 г.
по ф.д. № 14508/2006 вписва промени за „България ленд вю“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, рйон „Средец“,
ул. Юрий Венелин 22, ет. 3 ап. 16.
12115
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.XII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 9259/2006 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Аутсорс партнърс интернешънал“ – ЕАД.
12116
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.I.2008 г.
по ф.д. № 298/2006 вписва промени за „Егитерм“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Емил Янакиев Атанасов на Георги
Александров Панов; заличава като съдружник и
управител Емил Янакиев Атанасов; дружеството
продължава дейността си като „Егитерм“ – ЕООД;
вписва промяна в адреса на управление – София,
район „Овча купел“, ж.к. Овча купел 1, ул. 748 № 1;
вписва като едноличен собственик на капитала
Георги Александров Панов.
12117
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 12284/2001
вписва прекратяването на „А.В.К. дистрибюшън“ – ЕООД, и го обявява в ликвидация с
ликвидатор Пламен Димитров Станчев и със
срок за ликвидацията 6 месеца считано от датата
на обнародване на поканата до кредиторите в
„Държавен вестник“.
12118
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 8169/2001 вписва промени
за „Интерснак България“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала „Интерснак
холдинг гезелшафт фюр аусландсбетайлигунген
МБХ“, Германия; вписва като едноличен собственик на капитала „Интерснак интернешънъл
Б.В.“, частно дружество с ограничена отговорност, Холандия, рег. по дело № 09159572; вписва
изменения в учредителния акт на дружеството.
12119
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.I.2008 г.
по ф.д. № 3653/2002 вписва промени за „Ерида
трейд“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 50 000 лв. на 18 050 000 лв.
чрез издаване на нови 180 000 налични поименни
акции с право на един глас с номинална стойност
100 лв. всяка една с непарична вноска съгласно съдебно-оценъчна експертиза на стойност
22 711 308,32 лв. – вземания; вписва нов устав,
приет с протокол на едноличния собственик от
20.XII.2007 г.
12120
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 28.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 2403/2002 на
проверените и приети годишни финансови отчети
за 2005 и 2006 г. на „Банско“ – ООД.
12121
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 2403/2002 вписва промени
за „Банско“ – ООД: вписва прехвърляне на 12
дяла по 10 лв., съставляващи 0,45 % от капитала
на дружеството, от Агенцията за приватизация
на „Приват турс 2000“ – ООД, съгласно договор
за приватизационна продажба № РД-01-832 от
25.10.2007 г.; вписва прекратяване участието на
държавата в дружеството; вписва решението на
общото събрание на съдружниците от 12.11.2007 г.
за промени в дружествения договор.
12122
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 7161/97 вписва
промени за „Геко – сигурност и капитал“ – ООД:
вписва промяна в адреса на управление – София,
район „Триадица“, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев
16, вх. А, ет. 1, ап. 1; деноминира капитала на
дружеството от 5 100 000 лв. на 5100 лв., в т. ч.
и размера на дяловете; вписва промени в дружествения договор.
12123
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.XII.2007 г.
по ф.д. № 10616/98 вписва промени за „Балканско заст ра хователно посредни чест во“ – А Д:
заличава Павел Иванов Хайтов като представител на „Финансово-индустриален концерн
„АКБ – Форес“ – Х АД; вписва като представител на „Финансово-индустриален концерн
„АКБ – Форес“ – Х АД, Цано Симеонов Цанов;
вписва като председател на съвета на директорите „Империъл кемикъл маркетинг“ – ЕООД,
Холандия, представлявано от Анна Димитрова
Главинова; вписва като зам.-председател и изпълнителен директор „Финансово-индустриален
концерн „АКБ – Форес“ – Х АД, представлявано от Цано Симеонов Цанов; дружеството ще
се представлява от изпълнителния директор
„Финансово-индустриален концерн „АКБ – Форес“ – Х АД, представлявано от Цано Симеонов
Цанов.
12124
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 5725/98 вписва промени за
„Едюкейшънъл програмс консулт – ЕРС“ – ООД:
вписва прехвърляне на 6 дружествени дяла от
Кирил Димитров Свиленов на Каролина Радославова Пълчовска; вписва нов дружествен договор.
12125
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 7335/99 вписа промени за
„Агейн плюс“ – ООД: вписва прехвърляне на 150
дружествени дяла от Мария Демирева Попова
на Силвия Илиева Николова; заличава като съдружник Мария Демирева Попова; вписва като
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съдружник Силвия Илиева Николова; заличава
като управител Мария Демирева Попова; вписва
промени в дружествения договор.
12126
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 15116/2000 вписва промени за „Дизо консултинг“ – ООД: заличава като управител Зорница
Иванова Иванчева; вписва като управител Софка
Дракова Станчева; дружеството ще се управлява
и представлява от Софка Дракова Станчева.
12127
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 10.I.2008 г.
по ф.д. № 9382/96 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Чоко – Борис Величков“ като
съвкупност от права, задължения и фактически отношения от Борис Христов Величков на
Росица Николова Иванова и я вписва като ЕТ
„Чоко – Росица Иванова“.
12128
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 13439/96 вписва промени
за „Симек“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от „Сноу Холидей“ – ООД, на
„Симек Трейд“ – ЕООД; заличава като съдружник
„Сноу холидей“ – ООД (рег. по ф.д. № 10949/2002
по описа на СГС); вписва като съдружник „Симек
трейд“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 11775/2004 по описа
на СГС); заличава като управител Павлин Светломиров Койнов; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Милко Иванов
Талев; вписва нов дружествен договор.
12129
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.I.2008 г. по ф.д. № 6942/96 вписва промени за
„Дин“ – ООД: заличава като съдружник Дора
Стефкова Стойкова; вписва поемане дяловете
на Дора Стефкова Стойкова от законните є
наследници Тодор Недков Стойков и Илиана Тодорова Стойкова, както следва: за Тодор Недков
Стойков – 240 дяла, и за Илиана Тодорова Стойкова – 240 дяла; вписва като съдружник Илиана
Тодорова Стойкова; дружеството ще се управлява
и представлява от Тодор Недков Стойков; вписва
нов дружествен договор.
12130
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 9864/96 вписва промени
за „Флор импекс“ – ООД: вписва прехвърляне на
8 дружествени дяла от Искра Христова Цакова
на Ронка Димитрова Михайлова и 9 дружествени дяла от Искра Христова Цакова на Виктор
Стоянчов Неделков; заличава като съдружник и
управител Искра Христова Цакова; вписва като
управител Виктор Стоянчов Неделков; премества
седалището и адреса на управление в София, район „Витоша“, кв. Владая, ул. Любомир Миланов
40; дружеството ще се управлява и представлява
от Ронка Димитрова Михайлова и Виктор Стоянчов Неделков.
12131
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 8459/97 вписва промени
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за „Екомаркет“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 5000 лв. дружествени дяла от „Примиъм
Асет мениджмънт“ – ООД, на „Норд“ – ООД;
за личава като едноличен собственик „Примиъм Асет мениджмънт“ – ООД; вписва като
едноличен собственик „Норд“ – ООД (рег. по
ф.д. № 8478/95 по описа на СГС); вписва нов
учредителен акт.
12132
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 10.I.2008 г.
по ф.д. № 17588/97 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Кеси – Стефан Александров“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Йорданка Николова Иванова на
Стефан Христов Александров и го вписва като
ЕТ „Кеси – Стефан Александров“.
12133
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 16740/2007 вписва
п ромени за „Бул п ропер т и“ – ООД: вписва
прехвърляне на 23 дружествени дяла от „София – Плаза“ – ООД, на „Джи Стар“ – ООД, 23
дружествени дяла от „София – Плаза“ – ООД, на
„Ерес Компани“ – ООД, 10 дружествени дяла от
„София – Плаза“ – ООД, на „Т.Б.Ф.“ – ООД, 17
дружествени дяла от „София – Плаза“ – ООД,
на „Еридан Компани“ – ООД, 2 дру жествени дяла от „София – Плаза“ – ООД, на „Бул
Дрйм“ – ООД; заличава като съдружник „София – Плаза“ – ООД (рег. по ф.д. № 9647/2006 по
описа на СГС); вписва като съдружници „Джи
Стар“ – ООД (рег. по ф.д. № 16900/2007 по описа
на СГС), „Ерес Компани“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 16903/2007 по описа на СГС), „Т.Б.Ф.“ – ООД
(рег. по ф.д. № 16902/2007 по описа на СГС), „Еридан Компани“ – ООД (рег. по ф.д. № 16904/2007
по описа на СГС), и „Бул Дрйм“ – ООД (рег. по
ф.д. № 16901/2007 по описа на СГС).
12134
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 20956/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Боди – Ен“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Миджур
13, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
маркетинг, както и всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ангел
Дилянов Енкин, Диан Димов Димов и Юлиян
Петков Боев и се управлява и представлява от
Ангел Дилянов Енкин.
12135
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 15841/2007 вписва промени
за „Ер Ем консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от „Ер Ем Джи“ – ООД,
на Димитър Цветанов Василев; вписва като
съдружник Димитър Цветанов Василев; дружеството продължава дейноста си като „Ер Ем
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консулт“ – ООД; дружеството ще се управлява и
представлява от Йордан Илиев Бадьоков; вписва
нов дружествен договор.
12136
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20700/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Айрън
рингс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 721, вх. Б, ет. 4, ап. 33, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, покупа, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, рекламна, информационна и програмни
услуги, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
ремонтни дейности, консултантски услуги, превозни сделки, лизинг, внос и износ на стоки,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон, вкл. и тези, попадащи под специален законоустановен режим, изискващ предварително разрешение – след получаването му.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Рангел Момчилов
Димитров, Франко Мериги и Симоне Джулиани и се управлява и представлява от Рангел
Момчилов Димитров.
12137
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20644/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Статер“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Панчарево“, с.
Лозен, ул. Незабравка 3, с предмет на дейност:
всякакви услуги, производство, туристически и
шивашки услуги, реекспорт, счетоводни услуги,
издателска дейност, както и всякакви производства, дейности и услуги, разрешени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Здравко Димитров Хрисимов, който го управлява
и представлява.
12138
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20741/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вили фешън“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ж.к.
Христо Смирненски, бл. 17, вх. Д, ет. 4, ап. 95,
с предмет на дейност: бръснарски и фризьорски
услуги, маникюр и педикюр, салони за масаж и
рехабилитация, организиране на външнотърговска
дейност, производство на стоки за реализация на
вътрешния пазар и за износ, транспортна дейност
за превоз на пътници и товари със собствени
и наети превозни средства, пътна помощ, автомонтьорски услуги и сервиз, организиране и
експлоатация на заведения за обществено хранене
и кафе-аперитив, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Виолета Димитрова Паунова, която го управлява
и представлява.
12139
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20910/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ка – сервиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ж.к. Овча
купел 1, бл. 414, вх. Е, партер, с предмет на дейност: покупко-продажба на касови апарати, сервиз,
търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки, лизинг, стоков контрол,
както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Румен Василев Георгиев, който го
управлява и представлява.
12140
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21198/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бренд ойл“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Христо
Белчев 21, вх. 2, с предмет на дейност: транспортна
и спедиторска дейност в страната и в чужбина,
търговия с горива, покупко-продажба, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти, производство
и търговия със стоки и услуги, консултантска
дейност, строително-монтажна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, представителство (без
процесуално) на физически и юридически лица в
страната и в чужбина, както и всякаква стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Валентин Димитров
Драшански, който го управлява и представлява.
12141
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19617/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алубест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Панайот Волов 39, с предмет на дейност: леярство на
алуминиеви части, търговска дейност в страната
и в чужбина, посредническа дейност, търговия с
недвижими имоти, внос, износ, ноу-хау, отдаване на жилищни и нежилищни площи под наем,
транспортна дейност, производство, изкупуване
и търговия с селскостопанска продукция, интернет, маркетинг, туристическа, строителна,
транспортна, програмно-техническа, както и
всякаква друга дейност, позволена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Ружа Игнатова и се управлява и представлява
от управителя Георги Славчев Илиев.
12142
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19972/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кросфайер
студио“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, бул. Княгиня Мария-Луиза 145, ет. 5,
ап. 16, с предмет на дейност: медийни консултации, продуциране и телевизионни предавания,
реализиране на медийни проекти, публикуване
на печатни издания, проучвания на общественото
мнение, организиране на пресконференции и про-
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моции на стоки и услуги, проучвателна дейност
в сферата на медиите, реклама, комуникации,
маркетинг, както и всякаква друга, разрешена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Елмира Любомирова Велинова и Антон Хариев
Лазаров и се управлява и представлява от Гради
Стаматов Градев.
12143
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21212/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Шаркова“ – ЕООД, със седалище и адрес на
у правление Софи я, район „Мла дост“, ж. к.
Младост 1, бл. 45, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: проектиране, прединвестиционни
проучвания, подготовка на проектантски процес, авторски надзор, консултантска дейност
при проектиране и строителство, инвеститорски контрол, строителство и координация на
строителния процес до въвеждането на строежа
в експлоатация, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон
(след получаване на необходимите лицензи и/
или разрешения, когато такива се изискват от
закона). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Антоанета Димитрова Шаркова, която
го управлява и представлява.
12144
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20027/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Христи транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, кв. Бенковски, ул. Знание, бл. 2 , вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет
на дейност: превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина със собствен или нает транспорт,
сервизна дейност, строително-монтажни, довършителни и ремонтни работи, инвеститорски
контрол, търговски сделки с недвижими имоти,
вкл. посредническа дейност, спедиционни и превозни сделки, предприемачество, производство и
търговия със стоки и услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена с нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Стилияна Любомирова Дойчева-Георгиева, която
го управлява и представлява.
12145
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21085/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ронен пропертис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Екзарх Йосиф 61,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
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вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Яков Нив и
Нир (Александер) Местерман и се управлява и
представлява от Яков Нив.
12146
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20862/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „К и И консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Сердика 26, ет. 1, ап. 3, с предмет на
дейност: консултантски услуги, както и всякакви
други разрешени със закон търговски дейности.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Ирена Калинова Омарова и Цветна Маркова Малинова и се управлява
и представлява от Янаки Тодоров Андреев.
12147
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф. д. № 12948/2006 вписва промени за „Виталайф“ – АД: заличава като членове на съвета на
директорите Александър Степанович Ефимов и
Анатолий Брониславович Гаврилов; вписва като
членове на съвета на директорите Даниил Юриевич Гаврилов и Олена Александровна Сапегина;
вписва като председател на СД Николай Вячеславович Рукавичников; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Бигла 30А, ап. 5; вписва нов устав, приет на
общото събрание на акционерите, проведено на
10.ХІІ.2007 г.
12148
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф. д. № 3623/2006 вписва промени за „Платиканова и партньори“ – ООД: вписва промяна на
предмета на дейност: архитектурно проектиране;
реализация на архитектурни проекти; проучвателна, проектантска, инженерингова и търговска
дейност; дизайн и синтез между архитектурата и
други изкуства; консултантска дейност в областта
на проучването, проектирането, строителството и
стопанска дейност; вътрешна и външна търговия;
всякаква друга незабранена от закона дейност.
12149
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 6617/93 вписва промени за „София
гранд при“ – ООД: вписва като управител Ася
Александрова Алексиева, която управлява и представлява заедно и поотделно с Невелин Михов.
12150
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 11988/2000 вписва промени за „Белимо
България“ – ООД: вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Красно село“, ж. к.
Лагера, ул. Балчик 6, офис 1 – 2.
12151
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 10936/2000 вписва промени за „Голден
трейдинг“ – ООД: вписва промяна в седалището
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и адреса на управление – София, район „Лозенец“,
ул. Кричим 1, ет. 2, офис 7; вписва промени в
дружествения договор.
12152
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 11281/99 вписва промени
за „Хуасин трейд“ – ООД: вписва промяна в личните данни на съдружниците У Вей и Ху Гуаняо;
вписва прехвърляне на 15 дружествени дяла от
Ху Гуаняо на У Вей; заличава като съдружник
Ху Гуаняо; дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Хуасин трейд“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала У Вей; вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Надежда“, ж. к. Надежда, бл. 119, ет. 4, ап. 18;
вписва нов учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от У Вей.
12153
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф. д. № 10001/99 вписва промени за „Транслинк
шипинг“ – ЕООД: заличава едноличния собственик на капитала и управител Ивайло Кръстев
Иванов; дяловете на Ивайло Кръстев Иванов се
поемат от неговата наследница Веска Кирилова
Иванова; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Веска Кирилова Иванова; вписва нов учредителен акт; дружеството се
управлява и представлява от Веска Кирилова
Иванова.
12154
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф. д. № 4124/99 вписва промени за
„ВИВ комерс – 99“ – ЕООД: вписва прехвърляне
по 170 дружествени дяла от Валери Николаев
Димитров, Валентин Стефанов Димитров и Иван
Миков Миков на Даниел Вергинов Димитров;
заличава като съдружници и управители Валентин Стефанов Димитров и Иван Миков Миков;
заличава като съдру ж ник Валери Николаев
Димитров; дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговорност „ВИВ комерс – 99“ – ЕООД; едноличен
собственик на капитала и управител е Даниел
Вергинов Димитров; вписва промяна в адреса на
управление – ж. к. Младост 1, бл. 40, вх. 2, ет. 1,
ап. 3; дружеството се управлява и представлява
от Даниел Вергинов Димитров; вписва нов учредителен акт.
12155
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 7457/99 вписва промени
за „Фелия 9“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Кирил Валентинов Маринов и като
съдружник Валентин Тодоров Маринов; вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Кирил
Валентинов Маринов на Станимирка Стефанова
Христова; вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Валентин Тодоров Маринов на Спаска
Петрова Христова; вписва като съдружник и
управител Станимирка Стефанова Христова и
като съдружник Спаска Петрова Христова; вписва
преместване на седалището и адреса на управление от район „Лозенец“, ул. Свети Наум 64, ет. 2,
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в район „Подуяне“, ж. к. Левски В, бл. 9, вх. 3,
ап. 42; дружеството се управлява и представлява
от Станимирка Стефанова Христова; вписва нов
дружествен договор.
12156
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1934/99 вписва промени за „БСД“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Динко Тодоров Ходжев
на Вилияна Борисова Ангова; заличава като
съдружник Динко Тодоров Ходжев; вписва като
собственик Вилияна Борисова Ангова; вписва
нов дружествен договор.
12157
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 3474/99 вписва промени
за „СТМ – плюс“ – ООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Райна Боянова
Водени чарова на Георги А лексан дров Иванов; заличава като съдружник Райна Боянова
Воденичарова; вписва като съдружник Георги
Александров Иванов; вписва промени в дружествения договор.
12158
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1468/99 вписва промени
за „Таброс“ – ЕООД: заличава като управител
Борислав Йорданов Стоянов; вписва като управител Таня Тодорова Стоянова, която ще управлява
и представлява дружеството; вписва прояна в
учредителния акт.
12159
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19154/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Дилли
конструкции“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“,
ж. к. Бели брези, бл. 3, ет. 6, ап. 20, с предмет
на дейност: проектиране на сгради и съоръжения, консултантски услуги, експертни оценки,
търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки и други дейности, свързани
пряко или непряко със строителния отрасъл,
строителство, управление на строителен процес,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговия и посредничество
при сделки с недвижими имоти, търговия със
строителни материали, проучване, предприемачество, инженерингова дейност при спазване на
законовите изисквания и след получаване на
предвидените в закона разрешения, всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Десислава Илиева Ванкова, Любомир Огнянов Тотев и Лъчезар Стефчов Дилов и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
12160
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф. д. № 6682/93 вписва заличаването
на „Булгерия глоуб трейд дивелопмент“ – ООД.
12161
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г. по
ф. д. № 11679/2004 вписва промени за „Бългериан
пропърти център“ – ООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Слатина“, ул. Гео Милев 15, ет. 1, ап. 3.
12162
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф. д. № 3458/2005 вписва промени за „Асосиейтид кънсалтантс енд енджиниърс“ – ООД: вписва
прехвърляне на 85 дружествени дяла от „Водоканалпроект – мрежи и съоръжения“ – ООД,
на „Фихтнер ГМБХ (ООД) и Ко.“ – КД; вписва
прехвърляне на 85 дружествени дяла от „Комплек т консул т“ – ООД, на „Фи х тнер ГМБХ
(ООД) и Ко.“ – КД; заличава като съдружници
„Комплект консулт“ – ООД, и „Водоканалпроект – мрежи и съоръжения“ – ООД; заличава
като управители Илия Иванов Джонов и Иван
Минчев Саев; заличава като прокурист Юлиана
Любомирова Иванова; дружеството се управлява
и представлява от управителите Бернхард Фелс
и Карстен Фънк заедно или поотделно; вписва
нов дружествен договор.
12163
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф. д. № 1918/2005 вписва промени за
„Ей Ес пропърти“ – ООД: вписва прехвърляне на
495 дружествени дяла от „Фърст агро“ – ЕООД, на
„Сигнус БГ“ – ЕООД; заличава като съдружник
„Фърст агро“ – ЕООД; вписва като съдружник
„Сигнус БГ“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 19250/2007);
заличава като управител Александра Петрова
Стоянова; вписва като управител Петър Ангелов Димитров, който управлява и представлява
дружеството; вписва промени в дружествения
договор.
12164
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП регистрира под парт. № 377, т. 12, рег.
Х, стр. 80, по ф. д. № 3/2011 политическа партия
„Български граждани Зборим“ със седалище
и адрес на управление Варна, ж. к. Владислав
Варненчик, бл. 407, вх. 17, ап. 313, с цели, подробно описани в чл. 5 и 7 от Устава, приет на
2.10.2010 г. от учредителния конгрес на партията,
като уставът се приподписа на всяка страница
от съдията докладчик и е неразделна част от
решението, с ръководни органи на партията:
конгрес, управителен съвет, председател, главен
секретар и Висш контролно-ревизионен съвет;
вписва Управителен съвет в състав от 5 членове;
Иван Василев Палабуюк – член на управителния съвет и председател на партията; Светлана
Юриева Иванова – член на управителния съвет;
Георги Петров Георгиев – член на управителния
съвет; Гроздьо Хараламбев Йорданов – член на
управителния съвет; Лилия Димитрова Тодорова – член на управителния съвет; вписва Висш
контролно-ревизионен съвет в състав от 3 членове: Велин Владимиров Блъсков – председател;
Васил Ицков Иванов – член; Кремена Живкова
Коева – член. Политическата партия „Български
граждани Зборим“ се представлява от председателя на партията и член на управителния съвет
Иван Василев Палабуюк.
6195
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
361. – „Пенсионноосигурителен институт“ –
АД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2010 Г.
Отчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)
Хил. лв.
Година, приключила на 31 декември
2010 г. 2009 г.
Актив
А. Нетекущи активи
І.

Материални активи

5

20

0

ІІ. Нематериални активи
ІІІ. Други активи

6

79

98

7

Общо за раздел А

1

1

100

99

Б. Текущи активи
І. Вземания

8

173

70

ІІ. Парични средства

9

4845

5102

Общо за раздел Б

5018

5172

Сума на актива (А+Б)

5118

5271

5000

5000

67

65

(91)

152

150

135

(241)

17

4976

5217

10.1

66

25

11

2

0

1. Задължения

12

74

29

в т.ч. задължения към
свързани лица
Общо за раздел Г

12

18

Пасив
А. Собствен капитал
І. Основен капитал –
регистриран
ІІ. Целеви резерви

10

ІІІ. Финансов резултат
в т.ч.
1. Неразпределена печалба
2. Текуща печалба/загуба
Общо за раздел А
Б. Специализирани резерви
В. Нетекущи пасиви
Г. Текущи пасиви

74
29
Общо капитал и пасиви
(А+Б+В+Г)
5118
5271
Отчет за всеобхватния доход
(по метода същност на разходите)
Хил. лв.
За годината,
завършваща на
31 декември
2010 г. 2009 г.
1
I. Приходи от продължаващи дейности

2

3
13

4
583

489

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН
1

2

3

1

4

II. Разходи
1. Разходи за материали
2. Разходи за външни
услуги
3. Разходи за възнаграждения
4. Разходи за осигуровки
5. Разходи за амортизации
6. Други разходи
7. Разходи за управление
на собствени средства
8. Разходи за заделени
специализирани резерви
за гарантиране
минимална доходност на
УПФ и ППФ
Общо разходи

14.1

(20)

(14)

14.2

(389)

(173)

14.3

(275)

(199)

14.4

(70)

(38)

14.5

(24)

(19)

14.6

(4)

(1)

15

(1)

(1)

16

17

V. Печалба за годината от
продължаващи дейности
V I. Дру г вс еобх ват ен
доход
V II. Общ всеобхватен
доход

(41)

(25)

(782)

(444)

(241)

19

(0)

(2)

(241)

17

0

0

3

4

5

Салдо в
н ач а л о то на отчетния
период
5000 15 50 135
Разп реде лен ие
на печалбата

2

15

6

17

(17)

7

8

5217

0

2

Резерв за минимална доходност УПФ

Резерв за минимална доходност ППФ

Показатели

Всичко собствен капитал и специализирани резерви

Печалба/загуба от текущата година

Печалба/загуба от минали години

Други резерви

Общи резерви

Основен капитал

__(241)
17
Отчет за промените на собствения капитал и
специализираните резерви
Хил. лв.

2
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2

3

4

Финансов резултат от
текущия
период

5

6

7

8

9

23

9

(241) (241)

Увел ичение на
специализираните
резерви
Салдо в
к ра я на
отчетн и я пе риод
5000

17 50 150 (241) 4976

Отчет за паричните потоци

III. Печалба/загуба преди данъци
IV. Разходи за данъци

1
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4

37

6

60

Хил. лв.

Година, приключила на 31
декември
2010 г.

2009 г.

П А РИ Ч Н И ПО Т ОЦ И О Т
ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Входящи потоци
Парични потоци от ПФ – такси
Парични потоци, свързани с
лихви, комисиони, дивиденти
и др.
Възстановени данъци от печалбата
Други постъпления от оперативна дейност
Всичко входящи потоци
Изходящи потоци
Парични потоци, свързани с
трудови възнаграждения
Парични потоци, свързани с
комисиони на осигурителни
посредници
Платени данъци от печалбата
Други плащания от оперативна
дейност
Всичко изходящи потоци
Нетни парични наличности от
основна дейност
Нетно изменение на паричните
средства и еквиваленти
Парични наличности и еквиваленти в началото на отчетния
период
Парични наличности и еквиваленти в края на отчетния
период
Съставител:
М. Василева
6070

156

56

328

493

3
1

2

488

551

335

211

116

58

6

23

288

132

745

424

(257)

127

(257)

127

5102

4975

4845

5102

Изпълнителен директор:
Ал. Георгиев
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361а. – ППФ „Пенсионноосигурителен инсти
тут“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА,
ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.
Отчет за промените в нетните активи на раз
положение на осигурените лица
Хил. лв.
2010 г.
Стойност на нетните активи в
началото на периода, в т.ч.:

160

Индивидуални партиди

160

2009 г.

Увеличение на стойността на
нетните активи от:

452

166

Постъпления от осигурителни
вноски

346

113

Прехвърлени средства от други професионални фондове

83

48

Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

23

5

Намаления на стойността на
нетните активи от:

30

6

Средства на осигурени лица,
преминали в други проф.
фондове

1

Изтеглени средства на осигурени лица

9

6

Удръжки от осигурителните
вноски

17

5

3

1

Стойност на нетните активи в
края на периода, в т.ч.:

582

160

Индивидуални партиди

582

160

Инвестиционна такса

Година, приключила на
31 декември
2

3

4

Прил.

2010 г.

2009 г.

3

Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
1. Задължения към
ПОД
Общо: Раздел Б
СУМА НА ПАСИВА
(А+Б)

Раздели, групи, статии

4

143

23

585

161

582

160

582

160

3

1

3

1

585

161
Хил. лв.

Година, приключила
на 31 декември
Прил. 2010 г. 2009 г.

1. Дялови ценни книжа

129

24

2. Дългови ценни книжа

181

78

Общо:

310

102

132

36

442

138

2

І. ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ
1. Oт лихви по банкови
депозити и ценни книги
2. От преоценка на ценни книжа
Всичко приходи от инвестиции
Б. РАЗХОДИ

4

1. От преоценка на ценни книжа
Всичко разходи за инвестиции
В. Положителен резултат от инвестиции
Г. Доход за годината

4

1

11

1

80

12

91

13

68

8

68

8

23

5

23

5

91

13

Отчет за паричните потоци по прекия метод
Хил. лв.
Наименование на паричните
потоци

1

І. Финансови активи

Общо: Раздел А

3

Д. Общ всеобхватен доход за годината

Активи

ІІ. Банкови депозити

2

І. Разходи за инвестиции

Отчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)
Хил. лв.

А. ИНВЕСТИЦИИ

1
Б. ПАРИЧНИ
СРЕДСТВА ПО
РАЗПЛАЩАТЕЛНИ
СМЕТКИ
СУМА НА АКТИВА
(А+Б)
Пасиви
А. НЕТЕКУЩИ
ПАСИВИ
1. Задължения към
осигурените лица
Общо: Раздел А

А. ПРИХОДИ

20

1

БРОЙ 41

Отчет за всеобхватния доход

Начислени такси и удръжки
за пенсионноосигурителното
дружество общо, в т.ч. за:

Раздели, групи, статии

ВЕСТНИК

Година, приключила на 31
декември
2010 г. 2009 г.

1
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Входящи потоци

2

3

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН
1

2

ВЕСТНИК

3

С Т Р. 9 3
1

2

3

1. Парични потоци, свързани с
осигурените лица

346

113

Средства, изплатени на наследници на осигурени лица

3

2. Парични потоци от други
пенсионни фондове

83

48

9

1

Средства на осигурени лица,
преминали в други проф. фондове

15

31

11

469

173

Начислени такси и удръжки за
пенсионноосигурителното дружество общо, в т.ч. за:

148

57

Удръжки от осигурителните
вноски

108

48

40

9

Стойност на нетните активи в
края на периода, в т.ч.:

6003

2355

Индивидуални партиди

6003

2355

3. Парични потоци от лихви
4. Парични потоци oт сделки
с инвестиции
Всичко: входящи потоци
Изходящи потоци
1. Парични потоци, свързани с
осигурените лица

1

2. Парични потоци към пенсион нооси г у ри т ел но т о д ружество

Други такси
18

5

1

1

320

144

3. Парични потоци от лихви
4. Парични потоци от сделки
с инвестиции

Инвестиционна такса

5. Други парични потоци

9

Всичко: изходящи потоци

349

150

Б. Изменение на паричните
потоци през периода

120

23

В. Парични средства в началото
на периода

23

Г. Парични средства в края на
периода

143

Партиди на резерв за гарантиране на минимална доходност
Oтчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)
Хил. лв.
Раздели, групи,
статии

23

Съставител:
Изпълнителен директор:
М. Василева
Ал. Георгиев
6071
361б. – УПФ „Пенсионноосигурителен инсти
тут“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА,
ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.
Отчет за промените в нетните активи на раз
положение на осигурените лица
Хил. лв.

Прил.

2010 г.

2009 г.

1. Дялови ценни книжа

1238

239

2. Дългови ценни
книжа

2288

1057

3526

1296

1419

556

4945

1852

1078

510

6023

2362

1. Задължения към осигурените лица

6003

2355

Общо: Раздел А

6003

2355

1. Задължения към
дружеството

20

7

20

7

6023

2362

АКТИВИ
А. ИНВЕСТИЦИИ

Общо:
ІІ. Банкови депозити

3

Стойност на нетните активи в
началото на периода, в т.ч.:

2355

2412

Индивидуални партиди

2355

2412

СУМА НА АКТИВА
(А+Б)

Партиди на резерв за гарантиране на минимална доходност

3

ПАСИВИ
А. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Увеличение на стойността на
нетните активи от:

3814

Постъпления от осигурителни
вноски

2144

Прехвърлени средства от други
професионални фондове

2

Общо: Раздел А

2

2010 г. 2009 г.

1

І. Финансови активи

Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛ АЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

1

Година, приключила на
31 декември

1385

1452

1360

Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

285

92

Общо: Раздел Б

Намаления на стойността на
нетните активи от:

166

57

СУМА НА ПАСИВА
(А+Б)

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН
Отчет за всеобхватния доход

Раздели, групи,
статии

Хил. лв.

Година, приключила на
31 декември
Прил.

2010 г.

2009 г.

А.ПРИХОДИ
І. Приходи от инвестиции

4

976

1. От дивиденти

238

1

ВЕСТНИК

БРОЙ 41
1

2

3

3. Парични потоци към пенсионноосигурителното дружество

136

50

4. Парични потоци от лихви

8

12

5. Парични потоци от сделки
с инвестиции

3359

1965

Всичко: изходящи потоци

3521

2027

Б. Изменение на паричните
потоци през периода

568

510

2. От лихви по банкови депозити и ценни
книги

162

21

3. От преоценка
ценни книжа

В. Парични средства в началото на периода

510

813

217

Г. Парични средства в края
на периода

1078

976

238

с

Всичко приходи от
инвестиции

510

691

146

1. От преоценка с
ценни книжа

691

146

Съставител:
Изпълнителен директор:
М. Василева
Ал. Георгиев
6072
361в. – ДПФ „Пенсионноосигурителен инсти
тут“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:

Всичко разходи за
инвестиции

691

146

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА,
ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

Б. РАЗХОДИ
І. Разходи за инвестиции

В. Положителен резултат от инвестиции

4

1

285

92

Г. Доход за годината

285

92

Д. Общ всеобхватен
доход за годината

285

92

Отчет за паричните потоци по прекия метод
Хил. лв.
Наименование на паричните потоци

1

Година, приключила на 31
декември
2010 г.

2009 г.

2

3

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Входящи потоци
1. Парични потоци, свързани
с осигурените лица

2144

960

2. Парични потоци от други
пенсионни фондове

1386

1360

3. Парични потоци от лихви

108

24

4. Парични потоци от сделки
с инвестиции

451

193

4089

2537

Всичко: входящи потоци
Изходящи потоци
1. Парични потоци, свързани
с осигурените лица

3

2. Парични потоци към други
пенсионни фондове

15

Отчет за промените в нетните активи на раз
положение на осигурените лица
Хил. лв.
2010 г.

2009 г.

Стойност на нетните активи
в началото на периода, в т.ч.:

27

Индивидуални партиди

27

Увеличение на стойността на
нетните активи от:

60

29

Постъпления от осигурителни
вноски

38

17

Прехвърлени средства от други
доброволни фондове

19

11

Полож и телен доход от инвестиране на средствата на
пенсионния фонд

3

1

Намаления на стойността на
нетните активи от:

20

2

Изтеглени средства на осигурени лица

18

Начислени такси и удръжки
за пенсионноосигурителното
дружество общо, в т.ч. за:

2

1

Удръжки от осигурителните
вноски

2

1

Стойност на нетните активи в
края на периода, в т.ч.:

67

27

Индивидуални партиди

67

27

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

Отчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)
Хил. лв.
Раздели, групи, статии

Година, приключила
на 31 декември
Прил. 2010 г. 2009 г.

Активи
А. ИНВЕСТИЦИИ

22

4

2. Дългови ценни книжа

23

7

Всичко: Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в Р. България

45

11

ІІ. Банкови депозити

2

Общо: Раздел А
Б. П А РИ ЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

3

С У М А Н А А КТИВА
(А+Б)

12

5

57

16

10

11

67

27

Пасиви
А. НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Нетекущи задължения
към осигурените лица

67

Общо: Раздел А

67

27

СУМА НА ПАСИВА (А)

67

27

Отчет за доходите

27

Хил. лв.

Година, приключила
на 31 декември
2

3

Прил.

4

2010 г. 2009 г.

ПРИХОДИ
І. ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ

4

1. От лихви по депозити и ценни книги

2

2. От преоценка на
ценни книжа

18

3

Всичко приходи

20

3

17

2

17

2

РАЗХОДИ
І. Разходи за инвестиции
1. От преоценка на
ценни книжа
Всичко разходи

2

3
1

Наименование на паричните
потоци

1. Дялови ценни книжа

1

1
ІІ.Положителен резултат от инвестиране на
средства
ІІІ. Доход
Всичко (І+ІІ)

С Т Р. 9 5

4

4
3
3
20

1
1
3

Отчет за паричните потоци по прекия метод
Хил. лв.

1

І. Финансови ак т иви,
отчитани по справедлива
стойност, издадени в Р.
България

Раздели, групи,
статии

ВЕСТНИК

Година, приключила на 31
декември
2010 г. 2009 г.

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Входящи потоци
1. Парични потоци, свързани
с осигурените лица
2. Парични потоци от други
пенсионни фондове
3. Парични потоци от лихви
4. Парични потоци oт сделки
с инвестиции
Всичко: входящи потоци

38

17

19

11

1
7

2

65

30

18

1

2

1

Изходящи потоци
1. Парични потоци, свързани
с осигурените лица
2. Парични потоци към пенсионноосигурителното дружество
3. Парични потоци от сделки
с инвестиции
Всичко: изходящи потоци

47

17

67

19

Б. Изменение на паричните
потоци през периода
-2
11
В. Парични средства в началото
на периода
11
Г. Парични средства в края на
9
11
периода
Съставител:
Изпълнителен директор:
М. Василева
Ал. Георгиев
6073
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на телевизионните
продуценти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 7.07.2011 г. в
12 ч. на адрес София, район „Лозенец“, кв. Витоша, бул. Симеоновско шосе 24, ет. 5, офис 26 – 27,
при следния дневен ред: 1. приемане доклада с
отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2010 г.; 2. приемане нови членове
на сдружението; 3. приемане промени в устава;
4. промени в ръководните органи; 5. определяне
възнаграждението на членовете на управителния
съвет през 2011 г.; 6. приемане бюджета на сдружението за 2011 г.; 7. приемане основни насоки и
програма за дейността през 2011 г. ; 8. изключване
и установяване на обстоятелствата за отпадане
на членове на сдружението; 9. промяна в адреса
на управление; 10. приемане на решение относно
дължимостта и размера на членския внос и на
имуществени вноски; 11. разни. При липса на

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 13 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.
6057
4. – Председателят на сдружение „Спортен клуб
СНВ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 10.07.2011 г. в
10 ч. в седалището на сдружението на адрес София,
ул. Виктор Юго 3, ап. 2, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за участие в сдружение с
нестопанска цел „СНВ – Съдби на нашето време“;
2. други. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени свои представители. Писмените материали
и предлаганите решения, свързани с дневния ред,
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на сдружението всеки работен ден.
6055
5. – Изпълнителният директор на сдружение
„СНВ – Съдби на нашето време“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 11.07.2011 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението на адрес София, ж.к. Изток, ул.
Фредерик Жолио-Кюри 9, при следния дневен ред:
1. промяна на наименованието на сдружението;
2. промяна на целите на сдружението и средствата за тяхното постигане; 3. промяна на вида на
дейност на сдружението съгласно чл. 2 ЗЮЛНЦ;
4. промяна на предмета на дейност на сдружението; 5. промяна на органите на управление на
сдружението; 6. промяна на правилата относно
представляване на сдружението; 7. приемане на
нови членове на сдружението; 8. изменение и
допълнение на устава на сдружението. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощени свои представители.
Писмените материали и предлаганите решения,
свързани с дневния ред, са на разположение на
членовете на сдружението на адреса на сдружението всеки работен ден.
6056

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

15. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Средногорец“, с. Верин
ско, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 2.07.2011 г. в 10 ч. в читалището на
с. Живково при следния дневен ред: 1. избор на
управителен съвет на сдружението; 2. избор на
председател на УС; 3. избор на контролен съвет;
4. определяне размера на членския внос за 2012 г.;
5. приемане на бюджет 2011 – 2012 г.; 6. промени
в устава; 7. разни.
6252
Александър Иванов Некезов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел Център „Граждански
форум“, Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 11.07.2011 г. в 17,30 ч. в
сградата на ул. П. Евтимий 2, ет. 4, при следния
дневен ред: 1. ликвидиране на сдружението; 2.
вземане на решение за освобождаване на ликвидатора от отговорност. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са налични на адреса на сдружението всеки
работен ден от 17 до 20 ч.
6107
Митко Любчев Божанов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по
бойни изкуства „Академик“ – в ликвидация“, Свищов, в ликвидация по ф. д. № 49/2008 на ВТОС,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 267 ТЗ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6067
Уляна Кирилова Стоичкова – ликвидатор на
сдружение „Екодвижение „На зазоряване“, София, в ликвидация по ф. д. № 874/2001 на СГС,
на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предяват вземанията си в шестмесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
6066

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
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