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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
физическото възпитание и спорта (обн., ДВ,
бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.;
изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г.,
бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм.,
бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6
на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95
от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от
2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и
80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50
от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от
2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думата „университетския“ се заменя със „студентския“.
2. В т. 8 думите „нормите на задължителния
медицински контрол в борбата срещу употребата на допинг“ се заменят с „антидопинговите правила в борбата срещу използването
на допинг“.
§ 2. В чл. 4а т. 2 се изменя така:
„2. изграждат, поддържат и модернизират
спортни обекти и съоръжения – общинска
собственост;“.
§ 3. В чл. 8, ал. 3 се правят следните изменения:
1. Точка 8 се изменя така:

„8. управлява спортните обекти и съоръжения – държавна собственост, предоставени по
съответния ред на министерството, съобразно
нуждите, за които са предоставени, и подготвя
и предлага за утвърждаване от Министерския
съвет на програми за изграждане и модернизиране на спортната инфраструктура;“.
2. Точки 10 и 11 се изменят така:
„10. упражнява контрол по спазването на
режима за ползване на обектите, включени в
приложения № 1 и 2 за нуждите на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм;
11. назначава изпълнителния директор на
Антидопинговия център, органите на управление на Българския спортен тотализатор и
прави предложение до Министерския съвет за
приемане на устройствените им правилници;“.
3. Точка 15 се изменя така:
„15. организира дейността по провеждане
на допингов контрол, превенция и борба
срещу използването на допинг в спорта чрез
Антидопинговия център;“.
§ 4. В чл. 11, ал. 2, т. 2 думите „школи и
курсове за“ се заменят с „и провеждат“.
§ 5. В чл. 12 ал. 4 се отменя.
§ 6. В чл. 17, ал. 2, т. 5 думата „извършила“
се заменя с „приела правила за“.
§ 7. В чл. 17а се създава ал. 4:
„(4) Спортна организаци я, на която е
отказано издаването на спортна лицензия,
може да подава само още веднъж заявление
по реда на ал. 1. Заявлението се подава след
изтичане на една година от влизането в сила
на заповедта, с която е отказано издаването
на спортна лицензия, и отстраняване на причините за отказа.“
§ 8. В чл. 17б, ал. 2, т. 1, буква „д“ думата
„употребата“ се заменя с „използването“.
§ 9. В чл. 17г се създава ал. 3:
„(3) Обжалването не спира изпълнението
на заповедите по ал. 2.“
§ 10. В чл. 19, ал. 1, т. 9 думите „употреба на
допингови средства и прилагане на допингови
методи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност“ се заменят с „използване на
забранени субстанции или забранени методи“.
§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Училищните учебни планове на спортните училища се разработват въз основа на
у чебни планове, у твърдени от министъра
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на образованието, младежта и науката след
съгласуване с министъра на физическото
възпитание и спорта.“
2. Досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10.
3. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея
думата „приема“ се заменя с „издава“.
4. Създава се ал. 12:
„(12) Часовете по учебния предмет „спортна
подготовка“ се провеждат в два слети учебни
часа с обща продължителност 90 минути,
като след тях се осигурява достатъчно време
за почивка.“
§ 12. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Статутът на спортистите аматьори и
професионалните спортисти се определя с
правилници на спортните федерации, които
влизат в сила след утвърждаването им от министъра на физическото възпитание и спорта
и се публикуват на интернет страниците на
Министерството на физическото възпитание
и спорта и съответната федерация. На основание на утвърдените правилници спортните
клубове сключват договори със спортисти.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Правилниците по ал. 3, както и техните
изменения и допълнения се предоставят за
утвърждаване от министъра на физическото
възпитание и спорта не по-късно от 7 дни
след датата на приемането им от спортната
федерация.“
3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
§ 13. В чл. 35б, ал. 2 думите „в който“ се
заменят с „към който“.
§ 14. В чл. 41, ал. 1, т. 5 думата „употребата“ се заменя с „използването“.
§ 15. Създават се чл. 41а – 41в:
„Чл. 41а. (1) Национален орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и
борба срещу допинга в спорта е Антидопинговият център – второстепенен разпоредител
с бюджетни кредити към министъра на физическото възпитание и спорта.
(2) Структурата, функциите, съставът и
числеността на Антидопинговия център се
уреждат с правилник, приет от Министерския съвет.
(3) Антидопинговият център осъществява
дейността си при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени с правилника по
ал. 2 и наредбата по чл. 45, ал. 3.
Чл. 41б. Дейността на Антидопинговия
център се финансира от:
1. субсидия (трансфери) от републиканския
бюджет чрез бюджета на Министерството на
физическото възпитание и спорта;
2. собствени приходи от:
а) допингов контрол;
б) сертификация на лицата, които имат
право да участват в състава на антидопинговите екипи, обучение и квалификация;
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в) лабораторен анализ;
г) имуществените санкции и глобите, налагани по реда на този закон и наредбата по
чл. 45, ал. 3;
д) национални и международни проекти
и програми;
е) други източници.
Чл. 41в. Финансовите средства по чл. 41б
се разходват за:
1. обезпечаване дейността на Антидопинговия център;
2. изпълнението на годишния план за разпределение на проверките, утвърден от министъра на физическото възпитание и спорта;
3. акредитация, поддържане на акредитацията, оборудване и консумативи за лабораторията за допингов контрол;
4. изпълнение на мониторингови програми;
5. разработване и изпълнение на научноизследователски проекти и обучение;
6. създаване и поддържане на регистрите,
които се водят съгласно правилника по чл. 41а,
ал. 2 и наредбата по чл. 45, ал. 3;
7. издателска и просветна дейност;
8. обучение на служителите на Антидопинговия център;
9. членство на Антидопинговия център в
международни организации и участие в международни мероприятия, програми и договори;
10. възнаг ра ж дени я за извършване на
експертизи от външни експерти по реда на
правилника по чл. 41а, ал. 2 и наредбата по
чл. 45, ал. 3.“
§ 16. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Забранено е използването на допинг
в спорта.“
2. В ал. 3 след думата „контрол“ се поставя запетая и думите „при тренировъчната и
спортно-състезателната дейност“ се заменят
с „превенцията и борбата срещу използването
на допинг в спорта“.
3. В ал. 4 ду мите „аматьори и професионалните спортисти“ се заменят с „аматьори,
професионалните спортисти и длъж ностните лица“.
§ 17. В чл. 47, ал. 1 се създава т. 5:
„5. спортните обекти и съоръжения трябва да отговарят на техническите препоръки
и изисквания на съответната международна
спортна организация по вида спорт.“
§ 18. В чл. 48 т. 4 се изменя така:
„4. спортните обекти – държавна собственост, които съгласувано с общинските съвети
се предоставят безвъзмездно в собственост на
общините по реда на Закона за държавната
собственост.“
§ 19. В чл. 49 ал. 1 се изменя така:
„(1) Общинските съвети определят общинските спортни обекти и съоръжения, техния
статут, условията и реда за предоставянето
им за ползване от спортните организации и
вземат решение за разпореждане със спортни
обекти – общинска собственост.“
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§ 20. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „спортни и туристически
обекти и съоръжения“ се заменят с „ползването
на спортни обекти и съоръжения“.
2. В ал. 5 думите „спортни и туристически
обекти и съоръжения“ се заменят със „спортни
обекти и съоръжения“.
§ 21. В чл. 50г ал. 15 се отменя.
§ 22. В чл. 58, ал. 1, т. 2 след думите „спортно-състезателна дейност“ се добавя „както
и за поддръжка и развитие на спортната и
материално-техническата база“.
§ 23. В чл. 59, ал. 1, т. 3 думите „изграждането и стопанисването“ се заменят с „изграждането, реконструкцията, модернизацията
и управлението“.
§ 24. В чл. 59а се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения и на
обекти за социален туризъм с национално значение, както и на спортни обекти и съоръжения
и на обекти за социален туризъм – държавна
и общинска собственост;“.
2. Създава се т. 16:
„16. застраховане на спортисти в случаи
на настъпване на събития, причиняващи увреждане на тяхно неимуществено благо или
смърт в процеса на спортно-състезателната
им подготовка и участие в олимпийски игри,
световни и европейски първенства.“
§ 25. В чл. 59б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 9, ал. 3, т. 1“ се заменят с „чл. 14, ал. 3“.
2. В ал. 2:
а) в т. 4 думите „изграждане, възстановяване и управление“ се заменят с „изграждане,
реконструкция и модернизация“;
б) създава се т. 6:
„6. учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в държавните спортни училища, както и за поддръжка и развитие на
спортната и материално-техническата база.“
§ 26. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министъра на финансите“
и запетаята след тях се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Държавата може да подпомага спортисти при условия и по ред, определени от
минист ъра на физическото възпитание и
спорта.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 27. В чл. 65, ал. 3 думите „нарушила забраната по чл. 45, ал. 1“ се заменят с „допуснала
нарушение на забраните по чл. 45, ал. 1 и 2“.
§ 28. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) Нарушения на антидопинговите
правила съставляват:
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1. наличието на забранена субстанция,
нейни метаболити или маркери в проба на
спортист;
2. употребата или опитът за употреба от
спортист на забранена субстанция или забранен метод;
3. отказът за участие или неучастие на
спортист без уважителна причина във вземането на проби след получаване на известие
съгласно установеното в Наредбата за допингов
контрол при тренировъчна и състезателна
дейност (ДВ, бр. 35 от 2011 г.) или избягването
по какъвто и да е друг начин на процедурата
по вземане на проби;
4. нарушаването на изискванията, свързани
със задължението на спортиста да бъде на
разположение за извънсъстезателно тестване, включително неуспешното подаване на
информация за местонахождение и пропуснатите проверки;
5. фалшифициране или опитът за фалшификация на която и да е част от процедурата
за допингов контрол;
6. притежаване на забранени субстанции
или забранени методи;
7. трафикът или опитът за трафик на забранени субстанции или забранени методи;
8. прилагането или опитът за прилагане
на забранена субстанция или забранен метод
върху спортист, както и съдействието, подстрекаването, подпомагането, подбуждането, прикриването и всеки друг вид съучастничество,
включващо нарушение или опит за нарушение
на антидопинговите правила.
(2) Наказанията за нарушенията по ал. 1 са:
1. анулиране на състезателни резултати,
включително отнемане на медали, точки и
награди;
2. порицание;
3. лишаване от права за срок три месеца до окончателно лишаване от участие на
спортист или длъжностно лице в състезания
или дейности в областта на спорта, свързани
с управлението или подпомагането на тренировъчния и състезателния процес, както
и лишаване от финансиране.
(3) За нарушение на антидопинговите правила спортистите и длъжностните лица се
наказват от съответната спортна федерация
съгласно наредбата по чл. 45, ал. 3, разпоредбите на Световната антидопингова агенция,
Международния олимпийски комитет и съответната международна федерация.
(4) Виновно длъжностно лице – треньор,
инструктор, мениджър, агент, член на екипа
на отбор, спортно-техническо, медицинско и
всяко лице, което предоставя лечение, оказва
съдействие или работи с участващ или подготвящ се за участие в спортно състезание
спортист – допуснало или съдействало за
използването на забранени субстанции или
забранени методи или за неявяване на определен за тестване състезател, се наказва с
глоба 1000 лв.“
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§ 29. В чл. 69 се създава ал. 3:
„(3) На спортен клуб, който сключи договор със спортисти в нарушение на чл. 35,
ал. 3, изречение второ, се налага имуществена
санкция в размер от 1000 до 5000 лв.“
§ 30. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „хората“ се добавя
„през свободното им време“.
2. В т. 28 след думата „вида“ съюзът „и“
се заменя със запетая, а след думите „функционалното предназначение“ се добавя „и
специфична информация относно техническата
инфраструктура, състоянието и оборудването“.
3. В т. 30 след думите „за провеждане на
спортни“ се поставя запетая.
4. Точка 32 се отменя.
5. Създава се т. 34:
„34. „Специализирани технически кадри“ са
лицата, които извършват помощни и обслужващи дейности, свързани със спецификата на
съответния вид спорт.“
Заключителни разпоредби
§ 31. В Закона за публично-частното партньорство (ДВ, бр. 45 от 2012 г.) в преходните
и заключителните разпоредби в § 11 т. 2 се
отменя.
§ 32. Този закон влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на разпоредбите на § 21, § 24, т. 2
и § 31, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 октомври 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ВЕСТНИК

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от
2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93
от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32
и 48 от 2011 г. и бр. 25 и 38 от 2012 г.)
Параграф единствен. В чл. 9 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. разкрива и обявява имената на лица,
които са посочени като длъжници в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация
относно необслужвани кредити, за които
е установена принадлежност към органите
по чл. 1;“.
2. Досегашните т. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 4, 5, 6, 7 и 8.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 октомври 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10069

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 379

10068

УКАЗ № 389
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия, приет от ХLI Народно събрание на
26 октомври 2012 г.
Издаден в София на 2 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

С Т Р. 5

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Христо Георгиев Гуджев – извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Мексиканските съединени
щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Коста Рика със
седалище в Мексико.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
10151

Подпечатан с държавния печат.

С Т Р. 6
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УКАЗ № 380

УКАЗ № 383

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Максим Георгиев Гайтанджиев –
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Чили със
седалище в Буенос Айрес.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам генерал-майор Йордан Тодоров Йорданов с орден „За военна заслуга“
първа степен за дългогодишна безупречна
служба, принос за развитието и укрепването
на Българската армия и заслуги към отбраната на страната.
Издаден в София на 30 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на отбраната:
Аню Ангелов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

10152

10154

УКАЗ № 381
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Веселин Петров Вълканов –
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия, и за
извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великото херцогство
Люксембург със седалище в Брюксел.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10153

УКАЗ № 382

УКАЗ № 385

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на ХLІ
Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 24.10.2012 г.,
обнародвано в ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г., и чл.
14 от Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление
ПОС ТА НОВЯВА М:
Определям 27 януари 2013 г. за дата на
произвеждане на национален референдум с
въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане
на нова ядрена електроцентрала?“.
Издаден в София на 31 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
10241

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам вицеадмирал Пламен Иванов
Манушев с орден „За военна заслуга“ първа степен за дългогодишна безупречна служба, принос
за развитието и укрепването на Българската
армия и заслуги към отбраната на страната.
Издаден в София на 30 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на отбраната:
Аню Ангелов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
10146

УКАЗ № 387

На основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 175, ал. 5 от Закона за съдебната власт
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Борис Владимиров Велчев
от длъжността главен прокурор на Република
България.
Издаден в София на 2 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
10242
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273
ОТ 1 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
мястото и начина на нанасяне на уникалната
идентификация на взривните вещества за
граж дански цели, приета с Постановление
№ 94 на Министерск и я съвет от 2011 г.
(ДВ, бр. 31 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се създават т. 4, 5 и 6:
„4. за фитили, които са недетониращи
запалителни устройства, подобни на шнур;
5. за огнепроводни шнурове, състоящи се
от сърцевина от дребнозърнест барут, обвит
в гъвкава тъкана материя с една или повече
защитни външни обвивки, и които след като
бъдат запалени, изгарят с предварително определена скорост без външен взривен ефект;
6. капсул-детонаторите, които се състоят
от метална или пластмасова капсула, съдържаща малко количество първична взривна
смес, която лесно се възпламенява при удар
и служи като запалителен елемент в патрони
за огнестрелно оръжие или в задействани от
удар възпламеняващи средства за метателни
заряди.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Уникалната идентификация на обикновените детонатори може да бъде самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана
или щампована върху външната обвивка на
детонатора. Върху всяка каса с детонатори се
поставя съответният етикет.“
2. В ал. 2 думите „или фитил“ и „или фитили“ се заличават.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато обикновеният детонатор е с
прекалено малки размери или формата, или
изработката му не позволяват да се нанесат
данните по т. 4 от приложение № 1 към чл. 29
ЗОБВВПИ, върху него се нанася информацията по т. 1, буква „б“, подточки „аа“ и „бб“
от приложение № 1 към чл. 29 ЗОБВВПИ.
(4) В случаите по ал. 3 уникалната идентификация се нанася върху най-малката опаковка, която се затваря с печат и върху нея се
отбелязва броят на обикновените детонатори,
които тя съдържа.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Уникалната идентификация на междинните детонатори, с изключение на детонаторите
по чл. 3, т. 6, и на бустерите може да бъде
самозалепващ се етикет или да бъде отпечатана
върху всеки междинен детонатор или бустер.“

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато бустерът е с прекалено малки
размери или формата, или изработката му не
позволяват да се нанесат данните по т. 4 от
приложение № 1 към чл. 29 ЗОБВВПИ, върху
бустера се нанася информацията по т. 1, буква
„б“, подточки „аа“ и „бб“ от приложение № 1
към чл. 29 ЗОБВВПИ.
(4) В случаите по ал. 3 уникалната идент ификаци я се нанася върх у най-ма лката
опаковка, която се затваря с печат и върху
нея се отбелязва броят на бустерите, които
тя съдържа.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Уникалната идентификация на детониращи шнурове може да бъде самозалепващ
се етикет или да бъде отпечатана директно
върху макарата с шнур. Тя се маркира на
всеки 5 метра върху външната обвивка на
детониращия шнур или върху вътрешния слой
от екструдирана пластмаса, разположен непосредствено под външната обвивка на шнура.
Върху всяка каса с детониращи шнурове се
поставя съответният етикет.“
2. В ал. 2 думите „детониращи или огнепроводни“ се заличават.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато детониращият шнур е с прекалено малки размери или формата, или
изработката му не позволяват данните по т. 4
от приложение № 1 към чл. 29 ЗОБВВПИ да
бъдат нанесени съгласно ал. 1, уникалната
и дентификаци я се отпечатва само върх у
макарата или ролката с шнур, а когато е
приложимо – върху най-малката опаковка.“
§ 5. В § 1 от допълнителната разпоредба
накрая се добавя „и изискванията на Директива 2012/4/ЕС на Комисията от 22 февруари
2012 г. за изменение на Директива 2008/43/
ЕО относно въвеждането съгласно Директива
93/15/ЕИО на Съвета на система за идентификация и проследяване на взривни вещества
за граждански цели (OB, L 50 от 23 февруари
2012 г., стр. 18 – 20)“.
§ 6. В заключителните разпоредби се създава § 4:
„§ 4. Наредбата се прилага от 5 април
2013 г.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10180
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274
ОТ 1 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на регионал
ното развитие и благоустройството, приет с
Постановление № 271 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 74 и 102 от 2010 г., бр. 16, 52, 83 и 97
от 2011 г. и бр. 22, 42 и 58 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „четирима“ се
заменя с „трима“.
§ 2. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се отменя.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. дирекция „Благоустройство и проекти“.“
§ 3. В чл. 29, ал. 1 т. 6 се отменя.
§ 4. Член 31 се отменя.
§ 5. В чл. 37 се създават т. 23 – 29:
„23. участва в изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, финансирани
от Кохезионния фонд по Регламент 1164/94,
както и от Кохезионния фонд и Структурните
фондове на ЕС;
24. осъществява правилното административно, техническо и финансово управление
и наблюдение на проектите, финансирани от
ЕС и международните финансови институции,
управлявани от дирекцията, в съответствие
с изискванията на ЕК и националното законодателство, в т. ч.:
а) поддържа контакти със съответните
дирекции в администрацията на Министерския съвет, Министерството на финансите и
Министерството на околната среда и водите, с
областните администрации, общините и В и К
дружествата по въпроси, свързани с участие
в подготовката, изпълнението, наблюдението
и контрола на проектите, финансирани от ЕС
и международните финансови институции,
управлявани от дирекцията;
б) изготвя доклади за напредъка на проектите, изпълнявани от дирекцията, пред
съответните европейски и национални органи
и наблюдаващи институции;
25. периодично въвежда данни в електронната система за управление и информация
относно напредъка по проектите, финансирани
от ЕК и международните финансови институции, управлявани от дирекцията;
26. осъществява финансово управление и
счетоводно отчитане на проектите;
27. изготвя необходимите документи за
съответните звена в Министерството на финансите във връзка с проектите, финансирани от
ЕС и международните финансови институции,
управлявани от дирекцията;
28. осигурява условия за независими проверки и финансов контрол от компетентните
национални и международни органи на проектите, управлявани от дирекцията;
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29. организира и координира дейностите,
свързани с осигуряване на публичност и прозрачност относно получените от ЕС и международните финансови институции средства
по проектите, управлявани от дирекцията.“
§ 6. В чл. 37а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Дирекция
„Пътни проекти“ се заменят с „Дирекция
„Благоустройство и проекти“.
2. Създават се т. 15 – 30:
„15. осъществява комплекс от дейности за
регистриране, мониторинг и превенция на
застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия, речна ерозия и
неблагоприятни техногенни процеси;
16. планира и реализира инвестиционни
проекти за геозащита, финансирани от републиканския бюджет;
17. създава и поддържа регистър на свлачищата по райони и информира органите на
местното самоуправление за необходимостта
от мерки за ограничаване на свлачищни,
ерозионни и абразионни процеси;
18. контролира спазването на техническите
изисквания при проектиране на строежи и съоръжения в свлачищни райони, като подготвя
предварителни разрешения на постъпили за
съгласуване инвестиционни намерения по
реда на чл. 96, ал. 5 от Закона за устройство
на територията;
19. съдейства на общините за благоустрояване на населените места, като участва в
подготовката и реализацията на инвестиционни проекти, финансирани със средства от
републиканския бюджет;
20. съдейства на общините, като участва
в подготовката и реализацията на инвестиционни проекти в областта на инженерната
инфраструктура, финансирани със средства
от републиканския бюджет;
21. участва в подготовката и реализацията
на програми за благоустрояване на територията и на социални проекти, финансирани
със средства от международни финансови
институции;
22. съдейства на общините за ликвидиране на последиците от стихийни бедствия,
аварии и катастрофи, засегнали инженерно-технически съоръжения, със средства от
републиканския бюджет;
23. организира, координира и участва в
изпълнението на Националната програма за
подобряване жилищните условия на ромите
в Република България 2005 – 2015 г.;
24. участва в състава на звена за изпълнение на проекти към други ведомства по
програми, свързани с подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи
в неравностойно положение;
25. организира дейностите, свързани с
управлението на проектите за граничните
контролно-пропускателни пунктове и гранич-
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ните преходи и обслужващата ги инженерна
инфраструктура, финансирани със средства
от републиканския бюджет;
26. участва в изпълнението на проекти,
финансирани от ЕС, като изпълнява функции
на звено за изпълнение на проекти по отношение на граничните контролно-пропускателни пунктове и свързаните с тях довеждащи
инфраструктурни връзки;
27. изпълнява инвестиционни дейности,
свързани с граничните контролно-пропускателни пунктове и граничните преходи, в съответствие с решенията на Междуведомствения
съвет по въпросите на граничния контрол;
28. съдейства за изпълнението на ангажиментите на Република България по Националния план за действие за пълното прилагане
на разпоредбите, на достиженията на правото
от Шенген и за премахването на контрола
по вътрешните граници от компетентността
на министерството, свързани с граничните
контролно-пропускателни пунктове и граничните преходи;
29. участва при разработването на нормативни и други административни актове,
свързани с нейната дейност;
30. изпълнява и други функции от компетентността на министерството в областта на
геозащитата, благоустрояването, граничните
контролно-пропускателни пунктове и граничните преходи.“
§ 7. В приложението към чл. 13, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„121“ се заменя със „125“.
2. На ред „дирекция „Административна“
числото „24“ се заменя с „25“.
3. На ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности“ числото „42“ се заменя с „44“.
4. На ред „дирекция „Правна“ числото „19“
се заменя с „20“.
5. На ред „Специализирана администрация“
числото „496“ се заменя с „492“.
6. Ред „дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности“
се отменя.
7. На ред „дирекция „Водоснабдяване и
канализация“ числото „11“ се заменя с „28“.
8. Ред „дирекция „Пътни проекти“ 11“ се
изменя така:
„дирекция „Благоустройство и проекти“ 15.“
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от датата
на приемането му.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10202
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275
ОТ 1 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 86 на Министерския съвет от 2012 г. за
предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 41, 44, 61, 68 и 79 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, т. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел А. „Програма/обекти“:
а) на ред 1 числото „35 196 259“ се заменя
с „33 996 256“;
б) редове 1.1, 1.2 и 1.3 се изменят така:
„1.1. АМ „Хемус“ – виадукт
при км 30+874
10 096 256
1.2. АМ „Тракия“ – виадукт
при км 61+327
10 300 000
1.3. АМ „Тракия“ – виадукт
при км 67+000
13 600 000“;
в) на ред 2 числото „15 960 000“ се заменя
с „11 960 000“;
г) редове 2.2 и 2.3 се изменят така:
„2.2. Пътна варианта и мост
над р. Стряма на път ІІ-56
Раковски – Пловдив при
км 84+540
3 960 000
2.3. Път І-9, участък (край
обход Поморие) – квартал
Сарафово, от км 222+849
до км 225+522
2 500 000“;
д) на ред 4 числото „3 000 000“ се заменя
с „2 208 631“;
е) на ред 5 числото „8 248 000“ се заменя
с „14 239 372“;
ж) редове 5.1 и 5.2 се изменят така:
„5.1. Лот 4 – Път II-73
Шумен – Карнобат (Ришки
проход) от км 0+000 до
км 90+324
4 764 863
5.2. Лот 5 – Път I-7 Силистра – Шумен от км 1+773
до км 56+832 и от км
56+832 до км 108+540
3 339 155“;
з) ред 5.4 се изменя така:
„5.4. Лот 3 Път III-554 Нова
Загора – Симеоновград,
участък 1: от км 0+000
до км 19+540, и участък 2: от км 47+450 до
км 73+848
2 621 230“;
и) ред 5.6 се изменя така:
„5.6. Лот 23А Път II-62 „Кюстендил Обходен път –
Дупница“ от км 0+000
до км 37+465, Път I-1
„Обходен път Дупница“
от км 326+939 до км
331+522
1 032 124“.
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2. В раздел Б. „Обекти и дейности за финансиране при освобождаване на средства
от раздел А“:
а) редове 13 и 14 се изменят така:
„13. Лот 14 – Път II-86
Асеновград – Проглед –
Пампорово – Смолян от
км 27+700 до км 76+306
3 185 143
14. Лот 17 – Път II-16 Мездра –
Елисейна – Своге – Нови
Искър от км 0+000 до км
22+544,90, от км 22+550
до км 50+790,53, от км
50+790,53 до км 81+778,84 3 239 488“;
б) ред 16 се изменя така:
„16. Лот 21 – Път I-9 –
Дуранкулак – Каварна от
км 0+000 до км 46+802,
Път III-901 Шабла –
Тюленово – Каварна от
км 3+600 до км 29+700 2 500 000“;
в) създава се ред 16а:
„16а. Лот 25 Пътен възел на
Бургас – Меден рудник
735 140“;
г) ред 17 се изменя така:
„17. Път ІІІ-662 Баня –
Твърдица – Елена
км 12+800-18+388,
км 26+785-61+000
11 520 000“;
д) на ред „Общо“ числото „110 778 960“ се
заменя със „113 638 731“;
е) на ред „Всичко А+Б“ числото „223 778 960“
се заменя с „226 638 731“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
31 октомври 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10203

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276
ОТ 2 НОЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за обхвата, структурата, съдържанието и
методологията за изработване на плановете
за опазване и управление на единичните или
груповите недвижими културни ценности,
приета с Постановление № 45 на Министер
ския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Плановете за опазване и управление
на единични или групови недвижими културни
ценности, наричани по-нататък „плановете за
опазване и управление“, се изготвят задължително за:
1. недвижимите културни ценности, включени в Индикативната листа за културното и
природното наследство на Република Бълга-
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рия – в срок не по-късно от една година преди
представяне кандидатурата на недвижимата
културна ценност за вписване в Листата на
световното наследство на ЮНЕСКО;
2. археологическите резервати и другите
групови недвижими културни ценности с национално значение – в срок 5 години от предоставянето на статут;
3. единичните недвижими културни ценности
с национално значение и в случаите, когато се
предоставят на концесия – преди провеждане
на процедурата по предоставяне на концесия.“
§ 2. В чл. 3, ал. 1 думите „обявяването є“
се заменят с „предоставяне на статут“.
§ 3. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Методологията за изработване на план
за опазване и управление e система от принципи и методи за организация на дейностите
по изготвянето на плана в съответствие с класификацията и категорията на недвижимата
културна ценност и се изготвя въз основа на:
1. резултатите от проучването на недвижимата културна ценност;
2. анализа и оценката на:
а) състоянието, проведените намеси и системата за управление на недвижимата културна
ценност;
б) съществуващите и потенциалните заплахи
за увреждане или разрушаване на недвижимата
културна ценност;
в) културните, социалните и икономическите
фактори и потенциала на недвижимата културна
ценност като ресурс за устойчиво развитие.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 9 става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Възлагането на заданията и плановете
за опазване и управление се извършва при условията и по реда на Закона за обществените
поръчки.
(3) Проектите на планове за опазване и
управление се изготвят от научни и културни
организации, висши училища, физически и
юридически лица в сферата на тяхната компетентност и специалност по опазване на недвижимото културно наследство под ръководството
на проектанти по чл. 230, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, вписани в регистъра
по чл. 165, ал. 1 ЗКН за съответната област и
след възлагане от лицата по ал. 1.
(4) Проектите на планове за опазване и
управление, когато се отнасят за недвижими
археологически културни ценности или в обхвата им попадат такива, се изготвят с участие
на лицата, получили разрешение за теренно
археологическо проучване за съответния обект.“
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 9“ се заменят с „чл. 9,
ал. 1“ и след думите „задание за“ се добавя
„разработване на“.
2. Създава се нова ал. 4:
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„(4) Не се разглежда задание при наличие
на вече възложен за разработване проект на
план за опазване и управление за същата културна ценност.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 6. В чл. 11, ал. 2 се създава изречение
второ:
„Рецензията се възлага от възложителя на
плана.“
§ 7. В чл. 13 се създава ал. 3:
„(3) Изпълнителят предоставя резюме на
проекта на план на електронен носител в
Министерството на културата и в съответната
общинска администрация за публикуване на
интернет страниците им едновременно със
съобщението по ал. 1, т. 2.“
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 3 думата „отразява“ се заменя с
„изготвя справка за направените бележки и
препоръки и отразява“.
3. В т. 6 след думата „справката“ се добавя
„по т. 3 в 14-дневен срок“.
§ 9. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Заданията и проектите на планове за опазване и управление на недвижими
културни ценности се съгласуват по реда на
чл. 84 ЗКН след становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН.
(2) Заданията и проектите на планове за
опазване и управление на недвижими културни
ценности преди провеждане на процедурата по
ал. 1 се съгласуват с кмета на съответната община, когато не е възложител на плана, както
и със заинтересованите институции.
(3) Заданията и проектите на планове за
опазване и управление, когато се възлагат от
министъра на културата, се приемат при спазване изискванията на ал. 1 и 2.
(4) Отказът за съгласуване е мотивиран и
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В двумесечен срок от съгласуването по
ал. 1 се възлага разработването на плана за
опазване и управление.
(6) В 6-месечен срок от възлагането възложителят е длъжен да обезпечи финансово разработването на плана за опазване и управление.“
§ 10. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Проектът на план за опазване и
управление се внася за съгласуване, съответно
за приемане, в Министерството на културата
в три екземпляра, от които два на хартиен
носител и един в електронен вид, и към него
се прилагат:
1. заданието със съответните приложения;
2. протоколът от общественото обсъждане;
3. справка за неотразените бележки по
общественото обсъждане, възражения и становища по тях;
4. отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на проекта;
5. резултати от инициативи по чл. 12, ал. 2;
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6. писмените становища на заинтересованите
ведомства и общини.
(2) Графичните части на проекта се изработват в цифров вид във формат, определен със
заданието върху цифрова картна основа, и се
предават на възложителя на електронен и на
хартиен носител в подходящ мащаб.“
§ 11. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Проектите на планове за опазване и управление на недвижими културни
ценности се внасят за съгласуване и приемане
в Министерството на културата или в съответната община от възложителите.
(2) Когато възложител е министърът на
културата, съответно кметът на общината,
проектите се внасят от изпълнителите. В тези
случаи възложителят изпраща проекта до
заинтересуваните ведомства за съгласуване и
писмени становища.
(3) Проектът на план за опазване и управление се внася комплектуван съгласно чл. 16а.“
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Думите „Министерство на културата“ и
„общината“ се заменят съответно с „Министърът
на културата“ и „кметът на общината“.
2. В т. 1 думата „утвърденото“ се заменя
със „съгласуваното“.
§ 13. В чл. 19, ал. 2 думите „Министерството на културата“ се заменят с „министърът на
културата“.
§ 14. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „проектът на план за
опазване и управление“ се добавя „по чл. 19,
ал. 1“.
2. В ал. 5 след думите „съгласуването на
проекта“ се добавя „по реда на чл. 84 ЗКН“.
§ 15. В чл. 21, ал. 1 думите „от национално
значение“ се заменят „с национално значение“.
§ 16. В чл. 22, ал. 1 след думите „проектът
на план за опазване и управление“ се добавя
„по чл. 21, ал. 1“.
§ 17. В чл. 23, ал. 2, т. 1 накрая се добавя
„и съгласуване по реда на чл. 84 ЗКН“.
§ 18. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „проектът на план за
опазване и управление“ се добавя „по чл. 23,
ал. 1“.
2. В ал. 3 думите „след излизане“ се заменят
със „след приемане“ и след думите „общинският
съвет“ се добавя „кметът на“.
§ 19. В чл. 25 се създава ал. 3:
„(3) Актовете за приемане на плановете за
опазване и управление на недвижими културни
ценности се обнародват в „Държавен вестник“.“
§ 20. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Планът за опазване и управление се изменя
и/или допълва при:“.
2. В т. 2 думите „допълване на плана с
нова информация“ се заменят с „въвеждане в
плана на нова информация“ и съюзът „или“ се
заменя с „и/или“.
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§ 21. Наименованието на глава шеста се
изменя така:
„Възлагане и приемане на петгодишни
програми и едногодишни работни програми“.
§ 22. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Петгодишните програми могат да
бъдат актуализирани при възникнала обективна
необходимост въз основа на преглед и оценка
на резултатите от изпълнението на работните
едногодишни програми по възлагане от органа
на управление.
(2) Актуализираните петгодишни програми
се приемат от органа на управление въз основа
на становище на експертния консултативен
съвет по част четвърта, т. 4.1.2 от приложението и след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1
и 2 или по реда на чл. 84, ал. 3 ЗКН, когато
изпълнител е НИНКН.
(3) Петгодишните програми за прилагане
на плана за всеки следващ период се възлагат
от органа на управление в едногодишен срок
преди изтичането на действието им и се приемат по реда на ал. 2.“
§ 23. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Едногодишните работни програми се
изготвят за всяка година въз основа на преглед
и оценка на резултатите от изпълнението от
предходната година и се възлагат и приемат
от органа на управление въз основа на становище на експертния консултативен съвет по
чл. 31, ал. 2.“
§ 24. В преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 1:
а) в ал. 1 след думите „финансират от
министъра на културата“ се добавя „и/или от
кметовете на общините, които упражняват
правото на управление или ползване“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Проектите на планове за опазване и
управление по ал. 1 се приемат от Министерския съвет по реда на чл. 19 и 20 от наредбата.“
2. В § 2 думата „Плановете“ се заменя с
„Проектите на планове“.
3. Параграф 3 се изменя така:
„§ 3. (1) Проектите на планове за опазване
и управление на недвижими културни ценности,
вписани в Индикативната листа за културно
и природно наследство на Република България преди влизането в сила на наредбата, се
възлагат и финансират от министъра на културата, съответно от кметовете на общините,
които упражняват правото на управление или
ползване, и се приемат не по-късно от една
година преди представяне кандидатурата на
недвижимата културна ценност за вписване в
Листата на световното наследство на ЮНЕСКО.
(2) Проектите на планове за опазване и
управление на археологически резервати с
предоставен статут преди влизането в сила на
наредбата се възлагат и финансират от министъра на културата, съответно от кметовете
на общините, които упражняват правото на
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управление или ползване, и се изработват и
приемат в срок до 10 години от влизането в
сила на наредбата.
(3) Проектите на планове за опазване и
управление по ал. 1 и 2 се приемат от Министерския съвет по реда на чл. 19 и 20. В
случаите, когато министърът на културата не е
възложител, проектите се внасят за съгласуване
в Министерството на културата след становища
от заинтересуваните институции.
(4) Проектите на планове за опазване и
управление на групови недвижими културни
ценности с категория „национално значение“ с
предоставен статут преди влизането в сила на
наредбата се възлагат и финансират от кмета на
общината, на чиято територия е недвижимата
културна ценност, и се изработват и приемат
в срок до 10 години от влизането в сила на
наредбата.“
§ 25. Приложението към чл. 6, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 6, ал. 1
Минимални изисквания за структурата и
съдържанието на плановете за опазване и
управление на единични и групови недвижими
културни ценности
ЗАГЛАВИЕ НА ПЛАНА
1. Наименование на плана.
2. Наименование на недвижимата културна
ценност – предмет на плана.
3. Период на действие на плана.
СЪДЪРЖАНИЕ
Част първа
ВЪВЕДЕНИЕ
1. Кратка информация и обща характеристика на недвижимата културна ценност
и нейния контекст.
2. Териториален обхват на плана.
3. Нормативна уредба.
4. Необходимост от изготвяне, предназначение и специфични особености на плана.
5. Очаквани резултати от прилагането на
плана.
6. Процес на разработване на плана и
участници.
Част втора
ОПИСАНИЕ И ЗНАЧИМОСТ НА НЕДВИЖИМАТА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ
1. Описание на недвижимата културна
ценност и на територията в обхвата на плана
по чл. 5, ал. 1 и 2:
1.1. Местоположение – идентификационни
данни по карта или план; адрес на недвижимия/те имот/и съгласно определението в § 1,
т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона
за кадастъра и имотния регистър.
1.2. Исторически и научен преглед.
1.3. Първоначално и актуално предназначение на недвижимата културна ценност.
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1.4. Предназначение на територията в обхвата
на плана, определено с устройствени схеми,
планове или карти.
1.5. Вид собственост/и.
1.6. Културни и образователни характеристики.
1.7. Социални и демографски характеристики.
1.8. Туристическа инфраструктура.
1.9. Техническа и транспортна инфраструктура.
1.10. Стопански дейности, промишленост.
1.11. Характеристики на културния и природния ландшафт – компоненти и структура.
1.12. Природо-географски характеристики – климат, геология, геоморфология, хидрология, топография, сеизмология, почви.
1.13. Действащи режими, въведени със
Закона за защитените територии и Закона за
биологичното разнообразие, когато недвижимата културна ценност попада в границите на
защитена територия или защитена зона.
1.14. Други характеристики и фактори, влияещи на опазването на недвижимата културна
ценност.
2. Значимост:
2.1. Културна и научна стойност, обществена
значимост, автентичност и степен на съхраненост/цялост на недвижимата културна ценност
съгласно Закона за културното наследство.
2.2. Статут на недвижимата културна ценност
съгласно Закона за културното наследство.
2.3. Действащи режими за опазване на недвижимата културна ценност.
2.4. Граници на територията без статут на
охранителна зона в случаите по чл. 5, ал. 2.
2.5. Специфични правила и нормативи за
територията – предмет на плана, съгласно
действащ устройствен план (приложение).
2.6. Други аспекти на значимост.
Част трета
АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ИЗВОДИ
1. Анализ и оценка на:
1.1. Актуалното състояние, автентичността и
степента на съхраненост/целостта на недвижимата културна ценност, на охранителната є зона
и територията в обхвата по чл. 5, ал. 2, включително актуалното състояние на единичните
недвижими културни ценности на територията
в обхвата на плана, когато той се отнася за
групова недвижима културна ценност.
1.2. Съвместимостта на актуалното ползване
на недвижимата културна ценност с първоначалното є предназначение, включително на
единичните недвижими културни ценности на
територията в обхвата на плана, когато той се
отнася за групова недвижима културна ценност.
1.3. Проведените проучвания и степента на
проученост.
1.4. Наличната документация.
1.5. Съществуващите програми и проекти.
1.6. Съществуващата система за опазване
и управление.
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1.7. Състоянието и въздействието на културните, историческите и социално-икономическите фактори.
1.8. Популяризирането и социализацията на
недвижимата културна ценност и реализацията
на потенциала є като културен, научен, образователен, социален и икономически ресурс,
включително за културен туризъм (достъп,
брой посетители, управление на туристическия
поток).
1.9. Съществуващите и потенциалните заплахи и рискове за опазването на недвижимата
културна ценност:
1.9.1. Естествени – инженерно-геоложки,
хидроложки, климатични условия; атмосферно
замърсяване.
1.9.2. Антропогенни – с траен характер; с
временен характер.
1.9.3. Други фактори, оказващи негативно
въздействие върху опазването на недвижимата
културна ценност.
1.9.4. Изпълнени превантивни мероприятия
и/или проектна готовност.
1.10. Съществуващите и потенциалните
източници на финансиране на дейности по
опазване на недвижимата културна ценност.
1.11. Други специфични фактори.
2. Изводи:
2.1. Силни страни в опазването и управлението на недвижимата културна ценност – предмет
на плана.
2.2. Проблеми въз основа на анализа и
оценката по т. 1.
2.3. Потенциал за опазване и за културно,
социално и икономическо развитие на недвижимата културна ценност.
Част четвърта
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПЛАНА ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
1. Определяне на основните цели:
1.1. Определяне на приоритети и задачи за
постигане на основните цели.
2. Определяне на оперативните цели – доразвиване и детайлизиране на основните цели
в петгодишните програми по прилагане на
плана и в едногодишните работни програми.
3. Определяне на задачите за ефективно
управление и прилагане на плана.
4. Определяне на основните дейности за
изпълнение на задачите:
4.1. Организация на управлението и определяне на правомощията и задълженията на
участниците в процеса на управление:
4.1.1. Орган/и на управление – статут, структура.
4.1.2. Експертен консултативен съвет към
органа на управление.
4.1.3. Необходим специализиран персонал.
4.1.4. Потенциални партньори и форми
на тяхното участие в процеса по прилагане
на плана и възможности за публично-частно
партньорство.
4.1.5. Обществено участие в дейностите по
прилагане на плана.
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4.2. Определяне на специализирани дейности
по опазване и етапност на изпълнение:
4.2.1. Необходими намеси, цели на намесите.
4.2.2. Използване на потенциала на недвижимата културна ценност като ресурс за устойчиво
развитие на културен туризъм.
4.2.3. Мониторинг на състоянието и превенция на риска.
4.2.4. Управление, поддръжка и превантивна
поддръжка.
4.2.5. Необходими научни изследвания.
4.2.6. Попълване и поддържане на информация за недвижимата културна ценност, за
прилагането на плана и на документален архив.
4.3. Определяне на условия и изисквания,
свързани с културното, социалното и икономическото развитие на територията – предмет
на плана.
4.4. Определяне на дейности по устройство
на територията и етапност на изпълнение.
4.5. Други специфични задачи.
Част пета
ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА ЗА ОПАЗВАНЕ И
УПРАВЛЕНИЕ – ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
1. Общи предписания, препоръки и източници на финансиране за осъществяване на
дейностите по прилагане на плана.
2. Проекти:
2.1. Наименование, цел и описание на проекта и етапи на реализация.
2.2. Бюджет и източници на финансиране.
2.3. Отговорници и партньорства.
2.4. Система за мониторинг, отчитане и
контрол.
3. Дългосрочна програма за прилагане на
плана за прогнозен период 20 години:
3.1. Дългосрочна визия за необходимите
проекти и дейности за опазване, поддържане,
използване и представяне на недвижимата културна ценност и нейния исторически, културен
и природен контекст.
3.2. Дългосрочна визия за културното и
социално-икономическото развитие на територията – предмет на плана.
3.3. Периоди и механизми за изпълнение.
3.4. Система за мониторинг, отчитане и
контрол.
3.5. Прогноза за изменение на параметрите
на плана при установена необходимост въз
основа на определени показатели по т. 4.3.3.
4. Петгодишна програма:
4.1. Задачи и дейности за периода.
4.2. План за действие за изпълнение на
програмата.
4.3. Мониторинг, контрол и отчитане на
резултатите по определени показатели.
5. Едногодишна работна програма:
5.1. Задачи и дейности за периода.
5.2. Годишен бюджет.
5.3. План-график за изпълнение на програмата.
5.4. Мониторинг, контрол и отчитане на
резултатите по определени показатели.
5.5. Определяне на следваща едногодишна
работна програма.
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6. Финансиране за прилагане на плана по
дългосрочната, петгодишната и едногодишната
програма – финансови параметри и източници
на финансиране за:
6.1. Управление, мониторинг и контрол.
6.2. Проекти.
6.3. Дейности.
7. Анализ на дългосрочната, петгодишната
и едногодишната програма с цел:
7.1. Актуализиране на целите при установена
обективна необходимост.
7.2. Актуализиране на програмите.
7.3. Програми за прилагане в следващи
периоди.
7.4. Определяне на бъдещи проекти.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Библиография.
2. Действащи международни и национални
нормативни актове.
3. Стратегии, концепции, планове, проекти
и др.
4. Приложенията по част първа.
5. Списъци на регистрирани и декларирани
единични недвижими културни ценности на
територията – предмет на плана.
6. Картен материал в цифров вид и на хартиен
носител, данни в цифров вид (ГИС), съдържащи информация за реализирани проучвания и
анализи за територията – предмет на плана.
7. Графичен и текстов материал в цифров
вид и на хартиен носител.
8. Таблици, графици, фотоматериали и др.
9. Речник.
10. Други приложения.“
Заключителна разпоредба
§ 26. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10246

РЕШЕНИЕ № 913
ОТ 7 НОЕМВРИ 2012 Г.

за обявяване на 9 ноември 2012 г. за ден на
национален траур
На основание чл. 105 от Конституцията на
Република България във връзка с чл. 22 от
Закона за държавния печат и националното
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ДОГОВОР

между правителството на Република Бълга
рия и правителството на Кралство Мароко
за сътрудничество в областта на туризма
(Утвърден с Решение № 538 от 28 юли 2000 г.
на Министерския съвет. В сила от 20 октомври 2012 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Кралство Мароко, наричани
по-долу „Договарящи се страни“,
Следвайки препоръките на Конференцията
на Обединените нации за туризма и международните пътувания, състояла се в Рим
през 1963 г.;
Вземайки под внимание резолюциите на
Генералната асамблея на Световната организация по туризъм;
Убедени в необходимостта да се стимулира активното сътрудничество в областта на
туризма между двете страни предвид техните
туристически възможности,
се договориха за следното:
Член 1
Договарящите се страни отдават особено
внимание на укрепването и развитието на сътрудничеството в областта на туризма между
Република България и Кралство Мароко, за
да могат двата народа да обогатят взаимно
познанията си за тяхната история, начин на
живот и култура.
Член 2
Договарящите се страни предприемат необходимите мерки за стимулиране и развитие
на туристообмена между Република България
и Кралство Мароко. За целта те съдействат за
сътрудничеството между техните ведомства,
предприятия и професионални асоциации от
туристическия сектор.
Член 3
Договарящите се страни насърчават обмена
на информация, касаеща:
а) националното им законодателство и
разпоредби в областта на туризма;
б) туристическите и статистическите данни, брошури, рекламни филми и друга информация;
в) системата за обучение на туристически
кадри на всички нива.
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Член 4
Договарящите се страни насърчават сътрудничеството между институциите за обучение
по хотелиерство и туризъм, като съдействат
за обмен на стипендии за обучение и стаж
на реципрочна основа по одобрени правителствени програми на двете държави.
Член 5
Договарящите се страни улесняват обмена
на експерти по туризъм и организирането на
срещи между специалисти.
Член 6
Договарящите се страни насърчават инициативите на своите туристически агенции за
сътрудничество при продажбата и рекламата
на техните туристически продукти.
Член 7
Договарящите се страни си сътрудничат
в рамките на специализираните международни организации в областта на туризма,
включително и със Световната организация
по туризъм.
Член 8
Договарящите се страни решават да създадат Смесена Работна група (СРГ), съставена
от представители на ведомствата по туризъм
на двете държави, която да следи за изпълнението на целите на този Договор, както
и да търси решение на проблемите, които
могат да възникнат по време на взаимното
сътрудничество.
СРГ се свиква един път на две години
или, когато е необходимо, последователно в
Кралство Мароко и в Република България.
Член 9
Изменения и допълнения на този Договор
се извършват само с писменото съгласие на
Договарящите се страни и влизат в сила по
реда на член 10.
Член 10
Този Договор влиза в сила 30 дни от датата на получаване на втората от нотите, с
които Договарящите се страни взаимно се
информират, че са изпълнени изискванията на
националните им законодателства за влизане
на този Договор в сила.
Този Договор се сключва за срок 5 години и
неговото действие се подновява автоматически
за всеки следващ период по 5 години, освен
ако една от страните не уведоми писмено
другата страна не по-късно от 6 месеца преди
изтичането на съответния срок за намерението
си да го денонсира.
Член 11
В деня на влизането на този Договор в сила
се прекратява действието на Спогодбата за
сътрудничество в областта на туризма между

С Т Р. 1 6

ДЪРЖАВЕН

правителството на Народна Република България и правителството на Кралство Мароко,
сключена на 21 април 1979 г. в гр. Рабат.
Член 12
Този Договор е подписан в гр. Рабат на
25.11.1998 г. в два оригинални екземпляра на
български, арабски и френски език, като трите
текста имат еднаква правна сила. В случай на
възникване на различия при тълкуването на
този Договор френският текст е меродавен.
За правителството на
Република България:
Валентин Василев,
министър на търговията и туризма

За правителството на
Кралство Мароко:
Хасан Себар,
министър на
транспорта

10049

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 20
от 1 ноември 2012 г.

за минималните изисквания за защита и ху
манно отношение към опитните животни и
изискванията към обектите за използването,
отглеждането и/или доставката им
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. В тази наредба се определят:
1. минималните изисквания за защита и
хуманно отношение при отглеждане и използване на опитни животни, и по-специално
изискванията за:
а) заместване и намаляване на използването на животни в опити и облекчаване на
болката и страданието при развъждането,
настаняването, грижите за и използване на
животните в опити;
б) произхода, развъждането, маркирането,
настаняването, грижите за опитните животни
и умъртвяването им;
в) дейността на развъдчиците, доставчиците
и ползвателите на опитни животни;
г) оценката и разрешаването на проекти,
свързани с използването на животни в опити;
2. изискванията към обектите, в които се
провеждат опити с животни;
3. изискванията към обектите за отглеждане
и/или доставка на опитни животни;
4. задълженията на контролните органи.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за следните
животни:
1. живи гръбначни животни, включително:
а) самостоятелно хранещи се ларвни форми;
б) фетуси на бозайници след последната
трета фаза от тяхното нормално развитие;
2. живи главоноги.
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(2) Наредбата се прилага по отношение на
опитни животни, които са на по-ранен етап
на развитие от посочения в ал. 1, т. 1, ако
животното бъде оставено живо след този етап
на развитие и вследствие на осъществяваните
опити е вероятно то да претърпи болка, страдание, дистрес или трайно увреждане, след
като достигне този етап на развитие.
(3) Наредбата се прилага в случаите, когато:
а) животни се използват в опити или са
предназначени за използване в опити;
б) животни са развъждани специално, за
да могат органи или тъкани от тях да се използват за научни цели.
(4) Тази наредба се прилага до момента,
в който посочените в ал. 1 животни бъдат
умъртвени, върнати в подходящо местообитание или обект за отглеждане на животни,
без да се използват повече за опити.
(5) Премахването на болката, страданието, дистреса или трайното увреждане чрез
успешно използване на анестезия, аналгезия
или на други методи не поставя използването на животни при опити извън обхвата на
наредбата.
Чл. 3. Наредбата не се прилага спрямо:
а) селскостопански практики с неекспериментални цели;
б) неекспериментални клинични ветеринарни манипулации, прилагани за профилактика
и лечение на животните;
в) контролните изпитвания, които извършва Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ) при контрола на ветеринарномедицинските продукти;
г) практики, прилагани за признати животновъдни цели;
д) манипулации по идентификаци я на
животните;
е) практики, които няма вероятност да причинят болка, страдание, дистрес или трайно
увреждане, равностойни на тези или по-големи от тези, които би причинил убождането
с игла в съответствие с добрата ветеринарна
практика.
Чл. 4. Опитите с животни могат да се
осъществяват единствено за следните цели:
1. фундаментални научни изследвания;
2. транслационни или приложни изследвания с някоя от следните цели:
а) предотвратяване, профилактика, диагностициране или лечение на заболявания,
влошаване на здравето или други аномалии
или тяхното въздействие върху хората, животните или растенията;
б) оценяване, проучване, регулиране или
промяна на физиологичните функции при
хора, животни или растения;
в) хуманно отношение към животните и
подобряване на жизнената среда за животните,
отглеждани за селскостопански цели;
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3. за всяка от целите в т. 2 при разработването, производството или изпитването на
качеството, ефективността и безопасността на
лекарства, храни и фуражи и други вещества
или продукти;
4. защита на природната среда с оглед
опазване здравето на хората или животните
и тяхното благосъстояние;
5. изследвания, насочени към опазване на
биологичните видове животни;
6. за обучение с цел придобиване, поддържане или подобряване на професионалните
умения в средните специални училища, колежите и висшите учебни заведения;
7. съдебномедицински изследвания.
Раздел II
Оценка и разрешаване на проекти, свързани
с използването на животни в опити
Чл. 5. (1) Използването на опитни животни се извършва само в обектите, посочени в
чл. 153, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, след издаване на разрешение
от изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ)
съгласно чл. 155 от Закона за ветеринарномедицинската дейност на базата на етична оценка
и положително становище от Комисията по
етика към животните по чл. 154 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
(2) За получаване на разрешение по ал. 1
лицата по чл. 155, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и/или лицата,
отговарящи за проекта, подават до изпълнителния директор на БАБХ заявление по
образец съгласно приложение № 1.
(3) Когато проектите включват само опи
ти, класифицирани като „леки“, „средни“ или
такива „с необратим край“, чието провеждане
се изисква от законодателство или животните
се използват за производствени или диагностични цели по утвърдени методи, към заявлението не се прилага нетехническо обобщение
на проекта – документа по т. 9 от образеца.
(4) Ползвателят на опитни животни може
да провежда опитите извън обектите по ал. 1
след представяне на научна обосновка и получаване на разрешение по чл. 153, ал. 1 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност,
в което това изрично е описано.
Чл. 6. (1) Комисията по етика към животните по чл. 154 от Закона за ветеринарномедицинската дейност извършва:
1. оценка на проекти по подадени заявления;
2. ретроспективна оценка на проекти;
3. съветва контролните органи и отговорниците/екипите по хуманно отношение към
животните по чл. 33, т. 4 по въпроси, свързани
с придобиването, развъждането, настаняване-
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то, полагането на грижи и използването на
животни при опити, и осигурява обмен на
най-добрите практики;
4. обменя информация с другите държави
членки и структурите на Европейския съюз
относно:
а) действието на отговорниците/екипите
по хуманно отношение към животните;
б) оценката на проектите;
в) най-добрите практики;
г) програми за обмен на органи и тъкани
от умъртвени животни.
(2) Комисията по етика към животните
се състои от тринадесет членове. В състава
є се включват:
1. ветеринарен лекар, представител на
БАБХ;
2. ветеринарен лекар, представител на
Центъра за оценка на риска (ЦОР);
3. двама ветеринарни лекари, представители
на факултетите по ветеринарна медицина;
4. лекар с придобита специалност „Токсикология“, представител на Министерството
на здравеопазването;
5. научен работник, представител на Българската академия на науките (БАН);
6. представител на Министерството на
околната среда и водите;
7. представител на Биологическия факултет
към Софийския университет;
8. лекар, представител на Медицинския
университет в София;
9. представител на неправителствените
организации за защита на животните с професионална квалификация в една от следните
области: биология, ветеринарна медицина,
медицина, екология, токсикология, зооинженерно образование или висше образование
в областта на биологичното разнообразие,
опазване на природната среда или опазване
на околната среда (с изучаване на биологичното разнообразие) или средно специално
ветеринарномедицинско образование, чиято
кандидатура е подкрепена от най-много неправителствени организации, регистрирани
като юридически лица с нестопанска цел;
10. юрист, представител на Министерството
на земеделието и храните или на Българската
агенция по безопасност на храните;
11. ветеринарен лекар, представител на
Министерството на земеделието и храните.
12. специалист по поведение на животните.
Чл. 7. (1) Комисията по етика към животните извършва оценка на проектите по подадените заявления, като взема предвид дали:
1. проектът е обоснован от научна и/или
образователна гледна точка или се изисква
по закон;
2. целите на проекта оправдават използването на животни;
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3. проектът е разработен така, че опитите
с животни да се провеждат съгласно изискванията на тази наредба.
(2) Оценката на проекта по ал. 1 се състои
от следните елементи:
1. оценка на целите на проекта, прогнозираните научни ползи или образователна
стойност;
2. оценка на степента на съобразеност на
проекта с принципите за заместване и намаляване използването на животни в опити и
облекчаване на болката и страданието при
развъждането, настаняването, грижите за и
използване на животните в опити;
3. оценка и определяне на класификацията
на тежестта на опитите;
4. анализ на нанасяните от проекта вреди и
ползите от него, за да се прецени дали вредите за животните, изразяващи се в страдание,
болка и дистрес, са обосновани от гледна
точка на очакваните резултати, като се вземат предвид етичните съображения, и могат
в крайна сметка да бъдат от полза за хората,
животните или околната среда;
5. оценка на съответствие с изискванията
на тази наредба по отношение на:
а) методи на умъртвяване на животните;
б) използване на застрашени видове животни и животни, уловени в дивата природа;
в) животни, развъждани, за да бъдат използвани в опити;
г) безстопанствени и подивели животни
от домашните видове;
д) извършването на самите опити;
е) анестезия и аналгезия;
ж) повторно използване на животните в
опити;
з) настаняване и грижи за опитните животни;
6. определяне на това, дали и кога проектът
следва да бъде оценен ретроспективно.
(3) Комисията по етика към животните
взема предвид експертните знания, по-специално в следните области:
1. области на научно приложение, за които ще се използват животните, включително
прилагането на принципите на заместването,
намаляването и облекчаването;
2. проектиране на опити, включително
статистика, когато е подходящо;
3. ветеринарната практика в областта на
науката за лабораторни животни или ветеринарната практика в областта на дивите
животни, когато е подходящо;
4. животновъдството и грижите за животните по отношение на видовете, които се
предвижда да се използват.
(4) Процесът на оценка на проекта трябва
да бъде прозрачен, като се запазват интелектуалната собственост и поверителността на
информацията.
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(5) Оценката на проек та се прави по
обективен начин с оглед спазването на изискванията на тази наредба и може да включва
становищата на независими страни и експерти.
(6) В БАБХ се съхранява цялото досие
за всеки проект, включително разрешението
на проекта и становището на Комисията по
етика към животните, най-малко три години
от датата на изтичане на срока на разрешението на проекта.
(7) Досието за проект, който подлежи
на ретроспективна оценка, се съхранява до
завършването на ретроспективната оценка.
Чл. 8. (1) Комисията по етика към животните извършва ретроспективна оценка на:
1. проекти, съдържащи опити, класифицирани като „тежки“, включително опитите
по чл. 44, ал. 1;
2. проектите, за които Комисията по етика
към животните е определила дали следва да
бъдат оценени ретроспективно съгласно чл. 7,
ал. 2, т. 6.
(2) Комисията по етика към животните
преценява за всеки отделен проект дали да се
извършва ретроспективна оценка и нетехническо обобщение, когато проектите включват
само опити, които са класифицирани като
„леки“, „средни“ или такива „с необратим
край“, както и когато провеждането на тези
проекти се изисква от законодателство или
се използват животни за производствени или
диагностични цели по утвърдени методи.
(3) Комисията по етика към животните
извършва ретроспективна оценка въз основа
на представената от ползвателя необходима
документация, като оценява:
1. дали са постигнати целите на проекта;
2. дали е нанесена вреда на животните,
включително броя и видовете използвани
животни и тежестта на опитите;
3. елементи, които могат да допринесат за
по-нататъшното прилагане на принципите за
заместване, намаляване и облекчаване.
(4) Комисията по етика към животните
посочва в становището до изпълнителния
директор на БАБХ необходимостта от извършване на ретроспективна оценка, необходимите
документи и сроковете, в които трябва да бъдат представени от лицето по чл. 155, ал. 1 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(5) Лицето по чл. 155, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност предоставя необходимите документи в определените
срокове за извършване на ретроспективна
оценка, посочени в разрешението по чл. 155
ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, в съответствие със становището на
Комисията по етика към животните.
Чл. 9. (1) В разрешението по чл. 155, ал. 6
от Закона за ветеринарномедицинската дейност се вписват:
1. ползвателят, който осъществява проекта;
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2. лицата, които отговарят за общото изпълнение на проекта и за неговото съответствие
с разрешението на проекта;
3. обектите, в които ще се осъществява
проектът;
4. всякакви специфични условия след осъществяване на оценката на проекта, включително дали и кога проектът ще бъде оценен
ретроспективно.
(2) Едно разрешение може да се издаде за
повтарящи се проекти, осъществявани от един
и същ ползвател, когато провеждането на тези
проекти се изисква от законодателство или
когато при тези проекти се използват животни
за производствени или диагностични цели по
утвърдени методи.
Чл. 10. (1) Лицата по чл. 5, ал. 2 съхраняват
цялата съответна документация, включително разрешението на проекта, най-малко три
години от датата на изтичане на срока на
разрешението на проекта и я предоставят на
компетентния орган при проверка.
(2) Документацията за проект, който подлежи на ретроспективна оценка, се съхранява
до завършването на ретроспективната оценка.
Раздел IIІ
Общи изисквания при използване на опитни
животни
Чл. 11. (1) Всички опити с животни, развъждането, настаняването за отглеждане и
грижите за тях се провеждат по начин, който намалява до минимум причиняването на
дистрес, ненужна болка, страдание и трайно
увреждане на животните.
(2) При провеждане на опити изборът на
вида животни се преценява с оглед на спецификата на вида и целта на изследването.
Прилагат се методи, използващи минимален
брой животни с ниска степен на неврофизиологична чувствителност, и опити, които не
водят или в по-слаба степен предизвикват
болка, страдание, дистрес или трайно увреждане и които е най-вероятно да доведат до
задоволителни резултати.
(3) При провеждане на опити смъртта на
животното като краен етап на опита се избягва, доколкото е възможно, и се замества
със своевременно и хуманно приключване
на опита. В случай че смъртта е неизбежна
като краен етап, опитът се замисля така, че:
1. да води до смърт на колкото е възможно
по-малко животни, както и
2. да сведе до възможния минимум продължителността и интензитета на страдание
на животното и доколкото е възможно, да
гарантира безболезнена смърт.
Чл. 12. (1) Опити с животни не се осъществяват, ако в законодателството на Европейския
съюз е признат друг метод или стратегия на
изпитване за постигане на търсения резултат,
при който не се използват живи животни.
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(2) В случаите по ал. 1 на лицето, подало
заявление за разрешение по чл. 155, ал. 1 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност,
не се издава разрешение да използва животни
в опити.
(3) В определени случаи, когато е необходимо да се осъществят допълнителни опити
по отношение на публикуваните в научната
литература резултати по ал. 1 с цел защита
на общественото здраве, безопасността на
околната среда, изпълнителният директор
на БА БХ може да издаде разрешение за
извършването на опитите с животни след
положително становище на Комисията по
етика към животните.
Чл. 13. Опити с животни се извършват
само в рамките на проект.
Чл. 14. Не се разрешава провеждането на
опити:
1. ако резултатът може да бъде постигнат с
методи, при които не се използват животни;
2. за учебни цели, при които се причинява
смърт на животните; в учебните заведения
опити с животни се заменят с други методи за
онагледяване на учебния материал във всички
случаи, в които не се цели усвояването на
конкретни практически умения от страна на
обучаващите се;
3. с подивели питомни видове животни;
4. с животни, посочени в чл. 21 и чл. 22,
ал. 2 от Закона за защита на животните;
5. с животни, уловени в дивата природа;
6. с животни, включени в приложения А, В,
С и D към чл. 3 от Регламент (ЕО) № 338/97
на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна
чрез регулиране на търговията с тях;
7. със застрашените животински видове,
включени в Червената книга на Република
България.
Чл. 15. (1) За опити и други научни изследвания се използват животни, развъдени
специално в контролирани условия.
(2) Когато за опитни и други научни изследвания се използват животни от видовете,
посочени в приложение № 2, те трябва да са
специално отглеждани за тази цел в обекта,
в който се провеждат опити с животни, или
в обектите по чл. 47.
(3) При обективна невъзможност животните, посочени в ал. 1 и 2, да бъдат отгледани в
обекта, в който се провеждат опити с животни,
или да бъдат закупени от обектите по пред
ходната алинея това се описва в заявлението
по приложение № 1 и се посочва начинът на
придобиване на животните.
Чл. 16. (1) Застрашените животински видове, включени в Червената книга на Република
България, в приложения А, В, С и D към чл. 3
от Регламент (ЕО) № 338/97, в приложение I
на Конвенцията по международна търговия
със застрашени видове от дивата фауна и
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флора (ДВ, бр. 6 от 1992 г.), и защитените
видове животни по чл. 37, 41 и 45 от Закона
за биологичното разнообразие (обн., ДВ,
бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2005 г.)
се използват за опитни и други научни цели
единствено при:
1. проучвания, които имат за цел опазване
на застрашения/защитения вид;
2. научни изследвания с изключителна
важност в областта на медицината, за които
застрашеният/защитеният животински вид
е единственият подходящ за постигане на
търсените резултати.
(2) Алинея 1 не се прилага за никакви
видове нечовекоподобни примати.
Чл. 17. (1) Използването на диви животни
в опити се допуска, когато целите на опита
не могат да бъдат осъществени с друг вид
животни и при спазване на разпоредбите на
Бернската конвенция за опазване на дивата
флора и фауна (ДВ, бр. 13 от 1991 г.) и Закона
за биологичното разнообразие.
(2) За използване в опити на видовете животни по чл. 37, 41 и 45 от Закона за биологичното
разнообразие освен разрешението по чл. 155,
ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност е необходимо и съответно разрешително по чл. 49 от Закона за биологичното
разнообразие, издадено по реда на наредбата
по чл. 51 от същия закон, което се прилага
към заявлението по чл. 155, ал. 1 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност.
(3) При използване за опити на екземпляри от видове животни по приложенията към
Регламент (ЕО) № 338/97 към заявлението по
чл. 155, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се прилага сертификат по
чл. 8, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 и/или
документи, показващи законния произход на
екземплярите.
(4) За използване в опити на видовете животни, включени в Червената книга на Република България и Регламент (ЕО) № 338/97,
се представя полож ително становище от
Министерството на околната среда и водите,
което се прилага към заявлението по чл. 155,
ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
(5) Условията за отглеждане на диви животни извън естествената им среда се определят
с наредба от министъра на околната среда
и водите съгласно чл. 22, ал. 3 от Закона за
защита на животните.
Чл. 18. (1) Животни, уловени в дивата
природа, не се използват в опити.
(2) Изпълнителният директор на БАБХ
може да разреши използването на животни
по ал. 1 след положително становище на
Министерството на околната среда и водите
съгласно процедурата по чл. 155 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност въз
основа на представена от ползвателя научна
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обосновка, че целта на опита не може да се
постигне с животни, развъждани, за да бъдат
използвани в опити.
(3) Дивите животни се улавят по начин,
който не им причинява ненужна болка, страдание, дистрес или трайно увреждане, и от
компетентно лице, което има познания за
навиците и естествената среда на животните – предмет на улавяне.
(4) Когато за улавянето на животните по
ал. 1 е необходимо прилагането на упойващо
или седативно лекарствено средство, то се
прилага от ветеринарен лекар.
(5) Всяко животно, за което при залавяне
или след това се установи, че е наранено или
в лошо здравословно състояние, се преглежда
от ветеринарен лекар или друго компетентно
лице и се вземат мерки за свеждане до минимум страданието на животното.
(6) Ако ветеринарният лекар прецени, че
животното въпреки оказаната му ветеринарномедицинска помощ ще продължи да живее с болка или страдайки, то се подлага на
евтаназия съгласно изискванията на чл. 28.
(7) На местата, определени за залавянето
на животни от дивата природа, се осигуряват
подходящи за съответните видове контейнери
и средства за транспортиране, в случай че е
необходимо животните да бъдат преместени
за преглед или лечение.
(8) При улова на диви животни се спазват
разпоредбите на Закона за лова и опазване на
дивеча и разпоредбите на раздел IV на глава
трета на Закона за биологичното разнообразие.
Раздел ІV
Минимални изисквания за хуманно отношение
към опитните животни
Чл. 19. Развъдчиците, доставчиците и ползвателите на опитни животни са длъжни да:
1. осигуряват съоръжения и оборудване,
подходящи за видовете настанени животни;
2. осигурят помещения за отглеждане на
животните (вивариум), които:
а) позволяват свобода на движение на
животните;
б) са съобразени с тяхното нормално анатомично и физиологично развитие;
в) не препятстват протичането на репродуктивния процес на дадения животински вид;
3. осигурят възможност за максимално
удовлетворяване на физиологичните и етологичните нужди на животните;
4. извършват ежедневен контрол на условията на хранене, поене, отглеждане и работа
с животните;
5. осигурят свободен достъп на всяко животно до хранилките и поилките;
6. осигурят условия, грижи и внимание, съобразени с естествените нужди на животните;
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7. осигурят ежедневно почистване и отстраняване на фекалиите в помещенията
и клетките, без да се предизвиква стрес у
животните;
8. осигурят редовно механично почистване
и дезинфекция на помещенията, съоръженията
и инвентара и задължителна дезинфекция при
подмяна на една партида животни с друга;
9. надеждна система за контрол при влизане и излизане от обекта на външни лица;
10. осигурят подходящи съоръжения за защита на животните срещу насекоми, гризачи
и други вредители;
11. проектират и конструират помещенията
така, че да се възпрепятства бягството на
животните или достъпът на животни отвън;
12. осигуряват облицоване на стените и
подовете с безвреден и безопасен за здравето
на животните материал, който да е устойчив
по отношение на силно износване и драскане, причинени от животните и в процеса на
почистване;
13. осигуряват допълнителна защита за
подвижното и неподвижното оборудване, за
да не бъде повреждано от животните и за да
не им причинява нараняване;
14. не настаняват в едно помещение или
на разстояние животни от видове, които са
несъвместими, животни от различни възрастови групи и пол, когато това ще доведе до
агресия и нетърпимост помежду им;
15. настаняват животински видове, които
са хищник и плячка, при условия, при които
не могат да се виждат, подушват и чуват;
16. забранят пушенето в помещенията за
настаняване на животните;
17. проверяват ежедневно автоматичните
линии и механичните съоръжения (ако в обекта
има такива) и незабавно отстраняват възникналите повреди, а ако това е невъзможно,
осигуряват хранене, поене и поддържане на
зоохигиенните изисквания по други начини;
18. осигурят редовно ветеринарномедицинско обслужване с цел предотвратяване или
незабавно отстраняване на състояние на болка,
страдание, дистрес или трайно увреждане на
животните;
19. осигурят ежедневна проверка на здравословното състояние на животните и условията
на заобикалящата ги среда;
20. осигурят издаването и спазването на
вътрешни правила за отглеждане и грижа за
животните в съответствие с разпоредбите на
тази наредба;
21. следят за здравето и хигиената на
персонала.
Чл. 20. (1) Опитните животни се транспортират съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г.
относно защитата на животните по време на
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транспортиране и свързаните с това операции
и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и
93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97.
(2) Изпращачът чрез писмена декларация
гарантира, че животните са в добро здравословно състояние за транспортиране, и предварително уведомява получателя за датата и
времето на доставката.
(3) Изпращачът и превозвачът вземат всички предохранителни мерки по отношение на
товаренето и превоза, за да се избегне нежелано
страдание, причинено от травми, неподходяща
вентилация, излагане на високи температури,
недостиг на храна и вода, закъснения и др.
(4) Не се разрешава транспортирането на
болни животни и такива с влошено здравословно състояние, освен ако не се налага по
терапевтични или диагностични причини.
(5) Не се разрешава транспортирането на
женски животни в напреднала бременност и
такива, които е възможно да родят по време
на транспортирането или които са родили
през предшестващите 48 часа, и на тяхното
поколение, при което пъпната връв още не
е паднала.
(6) Пратката с животни се приема и разтоварва без отлагане, като всички доставени
животни се регистрират и маркират съгласно
изискванията по чл. 38, 51 и 52.
(7) След проверка на документацията по
транспортирането и преглед от ветеринарен
лекар животните се настаняват в клетки или
кошари и им се осигуряват условия за живот
съгласно изискванията на наредбата.
(8) Боксовете за транспорт и превозните
средства се почистват и дезинфекцират след
всяко ползване.
Чл. 21. (1) Новопостъпилите животни в
обектите по чл. 32 и 47 в зависимост от вида
им се поставят под карантина за определен
период от време, който се определя от ветеринарен лекар в съответствие с приложение № 3.
(2) Животните не се използват за опитни
и други научни цели през периода на карантината.
(3) Болните животни се изолират от останалите в отделно помещение и подлежат на постоянно ветеринарномедицинско наблюдение.
Те незабавно се преглеждат от ветеринарен
лекар и в случаите, в които е необходимо, се
лекуват. Животните, за които няма изгледи
да се възстановят, се подлагат на евтаназия
съгласно изискванията на чл. 28.
(4) Обръща се специално внимание и се
вземат подходящи мерки за аклиматизацията,
карантината, настаняването, отглеждането,
грижите за заловени диви животни и според
случая се предвиждат разпоредби за освобождаването им в края на опитите.
Чл. 22. (1) Ж ивотните, използвани за
опитни и други научни цели, се настаняват
в зависимост от особеностите на вида им
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в клетки, кошари, ясли или заграж дения
съгласно приложение № 4, което действа до
31.12.2016 г., а след тази дата се настаняват
съгласно приложение № 5.
(2) Клетките, кошарите и яслите по ал. 1
се изработват от материал, който не е опасен
за здравето на животните и не ги наранява.
(3) Когато клетките не са за еднократна
употреба, те се изготвят от устойчив на почистване и дезинфекция материал.
(4) Подът на клетките, кошарите и яслите
се съобразява с вида и възрастта на животните и се конструира така, че да улеснява
отстраняването на отпадъците.
(5) Кошарите се конструират по начин,
който улеснява почистването и позволява на
животните да удовлетворяват своите основни
етологични нужди като катерене, прикриване
или намиране на подслон и защита от влизане
в контакт с други животни.
(6) Комисията по етика към животните
при поискване от ползвателя въз основа на
научни съображения, съображения, свързани
с хуманното отношение към животните или
със здравето им, може да позволи освобождаване от някои от изискванията по чл. 19 – 27.
Чл. 23. (1) Всички животни се настаняват
в стабилни в социално отношение групи от
съвместими индивиди с изключение на животните, които по природа живеят сами.
(2) Когато е позволено самостоятелно
настаняване в съответствие с чл. 22, ал. 6,
продължителността се ограничава до минималния необходим период и животните са в
зрителен, слухов, обонятелен и/или осезателен
контакт.
(3) Въвеждането или повторното въвеждане
на животни в установени групи се наблюдава
внимателно, за да се избегнат проблеми, свързани с несъвместимост и нарушени социални
взаимоотношения.
(4) На всички животни се осигурява достатъчно пространство с подходяща комплексност, за да им се даде възможност да изразят
широк набор от присъщото си естествено
поведение.
(5) Предоставя им се известна възможност
за контрол и избор на тяхната среда, с което се
намалява предизвиканото от стрес поведение.
(6) Обектите следва да разполагат с действащи подходящи техники за облагородяване
на жизнената среда в обектите, включващи
физически упражнения, търсене на храна,
манипулативни и познавателни дейности,
присъщи на отделните видове, които да позволяват на животните по-широк набор от
дейности и да увеличават способностите им
за адаптация.
(7) Облагородяването на средата в загражденията за животни е съобразено с присъщите
за вида и отделното животно нужди.
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(8) Във всеки обект се разработва програмата за облагородяване на жизнената среда,
която се преразглежда и актуализира редовно.
Чл. 24. (1) На всички опитни животни се
предоставя достатъчно количество храна и
вода според вида, възрастта и физиологичното
им състояние.
(2) Формата, съдържанието и поднасянето
на храната отговарят на хранителните и поведенческите нужди на животното.
(3) Всяко животно има достъп до храната,
като се осигурява достатъчно пространство
за хранене, за да се избегне съперничество.
(4) Всички хранилки редовно се почистват
и ако е необходимо – стерилизират. Когато се
използват мокро хранене или фуражът лесно
може да бъде замърсен с вода и урина, почистване се извършва всекидневно.
(5) При избора на суровини, производството, приготвянето и поднасяне на храната в
обектите се вземат предпазни мерки за свеждане до минимум на химически, физически
и микробиологични замърсявания.
(6) Опаковането, превозът и съхраняването се осъществяват така, че да се избегне
замърсяване, разваляне или унищожаване.
Чл. 25. (1) На всички животни се осигурява свободен и постоянен достъп до прясна
питейна вода, отговаряща на изискванията
на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на
водата, предназначена за питейно-битови цели
(ДВ, бр. 30 от 2001 г.), чрез използването на:
1. поилки или бутилки за малки гризачи,
направени от термоустойчив прозрачен материал и конструирани по начин, който позволява
лесно почистване, измиване и дезинфекция;
2. автоматични системи за поене, които
редовно се проверяват, промиват и поддържат,
за да се избягват инциденти и разпространение
на инфекции;
3. други системи за поене.
(2) Водата за животни, които се отглеждат
при строго определени химични и микробиологични параметри на средата, се подкиселява
или допълнително хлорира, за да се намали
растежът на микроорганизмите и някои потенциални патогени.
(3) За аквариумите и резервоарите за риби,
земноводни и влечуги, чиято поносимост
към киселинност, хлор и други вещества във
водата варира в широки граници, се доставя
адаптирана вода според нуждите и границите
на търпимост на отделните видове.
(4) В случаите, в които животните са настанени в клетки с твърдо дъно, рискът от наводняване трябва да бъде сведен до минимум.
Чл. 26. (1) За животните винаги се осигуряват подходящи материали и пособия за
изграждане на леговища, места за спане, за
гнездене или развъждане и раждане.
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(2) На животните се осигурява суха, абсорбираща постеля, която не събира прах, не
е токсична, не съдържа инфекциозни агенти
или вредители и не застрашава по друг начин
тяхното здраве.
(3) Не се разрешава използването на стърготини или материали, получени от дървен
или друг материал, който е бил химично
обработен.
(4) В границите на заграждението за животни, съобразено с видовете, се осигурява
твърдо и удобно място за почивка на всички
животни. Всички места за сън се поддържат
сухи и чисти.
Чл. 27. (1) Собствениците или управителите на обектите по чл. 32 и 47 са длъжни
да организират поддържането на чистотата
в обектите чрез редовно механично почистване, измиване, дезинфекция и подновяване
на клетките, принадлежностите, бутилките и
останалото оборудване.
(2) Лицата по ал. 1 издават вътрешни правила за поддържане на чистотата в обекта.
Чл. 28. (1) Когато по медицински показания
опитните животни се налага да бъдат евтаназирани, това се извършва от ветеринарен лекар
съгласно изискванията на чл. 179 – 181 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Опитните животни се умъртвяват с
минимална болка, страдание или дистрес.
(3) Умъртвяването на животните се извършва в обект на развъдчик, доставчик или
ползвател от определено от управителя на
обекта компетентно лице и под наблюдение на
ветеринарен лекар; при проучвания в полеви
условия умъртвяването на животното може да
стане от компетентно лице извън тези обекти.
(4) За умъртвяване на животните се използват методите, посочени в приложение № 6.
(5) Умъртвяване на опитни животни чрез
електричество, без електрическият ток да
преминава през мозъка, и чрез прилагане
на недеполяризиращи миорелаксанти с конкурентен тип действие се допуска единствено
след предварително прилагане на анестезия.
(6) Умъртвяването на животните завършва
по един от следните начини:
а) потвърждаване на трайното прекъсване
на кръвообращението;
б) разрушаване на мозъка;
в) пречупване на шията;
г) обезкървяване; или
д) потвърж даване на наст ъпването на
трупно вкочаняване.
(7) След извършване на умъртвяването
ветеринарният лекар констатира настъпването
на смъртта най-малко чрез потвърждаване
на необратимо спиране на сърдечната и дихателната дейност.
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(8) Смъртта се регистрира в протокол, който
представлява неразделна част от документите
на обекта, като при нужда се допълва от аутопсионен протокол и/или хистопатологични
изследвания.
(9) След настъпване на трупното вкочаняване труповете на умъртвените животни се
третират по реда на Регламент 1069/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 21
октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински
продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за
страничните животински продукти) и прилагащия го Регламент (ЕС) № 142/2011.
Чл. 29. За умъртвяване на животните могат
да се използват и други методи освен изброените в таблицата на приложение № 6 при:
1. животни в безсъзнание, при условие
че животното не се връща в съзнание преди
настъпване на смъртта;
2. селскостопански животни, използвани
при научни изследвания, когато целта на
проекта налага животните да се държат при
условия, сходни на тези за животните във
ферми; тези животни могат да бъдат умъртвявани в съответствие с изискванията, определени в приложение I от Регламент (ЕО)
№ 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г.
относно защитата на животните по време на
умъртвяване.
Чл. 30. (1) Ползвателят на опитни животни
може да ползва други методи за умъртвяване
на животните, различни от тези, изброени в
приложение № 6 и чл. 28, след получаване
на разрешение от изпълнителния директор
на БАБХ по чл. 153 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Ползвателят по ал. 1 описва методите,
които желае да използва за умъртвяване на
животните, в заявлението по чл. 155 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и
прилага:
1. научни доказателства, потвърждаващи,
че тези различни методи са също толкова
хуманни;
2. или научна обосновка, че целта на опита
не може да бъде постигната, като се използва
метод на умъртвяване в съответствие с приложение № 6 или условията по чл. 29.
Чл. 31. Член 28, ал. 3 и 4 не се прилагат,
когато животното трябва да бъде умъртвено
при извънредни обстоятелства поради съображения, свързани с хуманното отношение към
животните, общественото здраве, обществената сигурност, здравето на животните или
околната среда.
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Раздел V
Изисквания към обектите, в които се про
веждат опити с животни
Чл. 32. Собствениците или управителите
на обекти, в които се провеждат опити с
животни, регистрират вивариума, в който се
настаняват животните, по реда на чл. 137 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 33. Собствениците или управителите
на обектите по чл. 32 са длъжни да:
1. назначат лице, което:
а) има висше биологично, медицинско,
ветеринарномедицинско, зооинженерно или
висше образование в областта на: екология
и биологично разнообразие; опазване на природната среда или опазване на околната среда
(с изучаване на биологичното разнообразие);
б) следи за спазване на ветеринарномедицинските и зоохигиенните изисквания за
настаняване на опитните животни съобразно
разпоредбите на тази наредба и вътрешните
правила в обекта и отговаря за грижите за
животните и спазването на изискванията за
хуманно отношение;
в) организира процеса на хранене и поене
на животните, почистването и дезинфекцията на помещенията, в които са настанени, и
използваното оборудване;
г) води регистрите по чл. 38;
д) издава вътрешни правила за работа и
грижа за животните съгласно разпоредбите
на тази наредба и носи отговорност за изпълнението им;
е) е отговорно да гарантира, че персоналът
е с подходящо образование и компетентност
и преминава постоянно обучение, включващо
специфична информация за настанените в
обекта видове животни;
ж) гарантира, че персоналът е обект на
надзор, докато не е демонстрирал необходимата компетентност;
2. осигурят на животните постоянно медицинско обслужване от ветеринарен лекар,
който:
а) ежедневно контролира здравния статус
на животните и дава консултации по време
на всеки етап от опита или след него по отношение доброто състояние на животните и
предпазването им от излишна болка, страдание, дистрес или трайно увреждане;
б) определя поставянето им в помещенията
за изолиране и определя срока на карантината;
в) в случаите, когато е необходимо, извършва евтаназия на опитните животни;
г) определя пригодността им за използване
в опити;
д) определя необходимостта животното
да бъде оставено живо или умъртвено след
приключване на опита;
е) поставя маркировка на животните;
ж) води амбулаторен дневник за всяко
лечение и манипулация на животните;
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3. осигурят достатъчен за капацитета и
дейността на обекта персонал с подходящо
образование и квалификация, за да осъществява някоя от следните функции:
а) разработване на опити и проекти;
б) осъществяване на опити върху животни;
в) полагане на грижи за животните; или
г) умъртвяване на животни;
4. оп редел я т о т говорник и ли ек ип за
хуманно отношение към животните, който
включва лицето по т. 1 и представител/и на
съответните научни среди, които се консултират с ветеринарния лекар по т. 2.
Чл. 34. (1) Лицата по чл. 33, т. 3 трябва да
имат необходимите теоретични и практически
знания за манипулиране и грижа към опитните животни, придобити след завършване на
специализиран курс в акредитирано училище
по програма, одобрена от БАБХ.
(2) Акредитираните училища:
1. разработват програми, които включват
съответните за всяка длъжност необходими
знания, изброени в приложение № 7.
2. организират и провеждат два вида курсове на обучение:
а) за научния екип, който разработва опити
и проекти и осъществява опити върху животни;
б) за персонала, който полага грижи за
животните.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за лицата
по чл. 33, т. 3, буква „в“, ако притежават висше
биологично, медицинско, ветеринарномедицинско, зооинженерно или средно специално
ветеринарномедицинско образование или
докажат, че притежават практически опит от
3 години, който им дава право да манипулират
и да се грижат за опитни животни.
Чл. 35. (1) Отговорникът или екипът за
хуманно отношение към животните по чл. 33,
т. 4 изпълнява най-малко следните задачи:
1. съветва персонала, работещ с животни,
по въпроси, свързани с хуманното отношение към животните, във връзка с тяхното
придобиване, настаняване, използване или
грижите за тях;
2. съветва персонала относно прилагането
на изискването за заместване и намаляване използването на животни в опити и облекчаване
на болката и страданието при развъждането,
настаняването, грижите за и използването им
в опити и поддържа неговата осведоменост
относно технически и научни достижения по
отношение на прилагането на тези изисквания;
3. установява и осъществява преглед на
вътрешните оперативни процеси по отношение
на наблюдението, отчитането и последващия
контрол във връзка с хуманното отношение
към животните, настанени или използвани
в обекта;
4. следи развитието и резултатите от проектите, като взема предвид последиците върху
използваните животни, и определя и посочва
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елементите, които допринасят допълнително
за заместване и намаляване използването на
животни в опити и облекчаване на болката и
страданието при развъждането, настаняването,
грижите за и използването им в опити;
5. дава съвети относно схеми за повторно
настаняване, включително подходящата социализация на животните, които следва да
се настанят повторно;
6. следи за спазване на изискванията на тази
наредба при изпълняването на разрешените
проекти в обекта, като попълва съответно
чек-лист за всяка извършена проверка;
7. разполага и съхранява документацията,
която е подадена до изпълнителния директор
по чл. 155, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Информация относно всички консултации, предоставени от отговорника или екипа за
хуманно отношение към животните, и взетите
решения по отношение на тези консултации
и чек-листовете по ал. 1, т. 6 се съхраняват
най-малко за три години и се предоставят на
контролните органи по раздел ІХ при проверка
или поискване.
Чл. 36. (1) Обектите по чл. 32 разполагат
с помещения и оборудване по чл. 51, съобразени със спецификата на опитите, които ще
се провеждат.
(2) Проектирането, изграждането и функционирането на помещенията, съоръженията
и оборудването се извършва по начин, който
позволява опитите да бъдат проведени по
най-ефективния начин с цел да се получат
конкретни и надеждни резултати при използване на минимален брой животни и при минимална степен на болка, страдание, дистрес
или трайни увреждания на животните.
(3) Предоставят се помещения за опити, когато е нежелателно провеждането на опити или
наблюдения в помещенията за настаняване.
(4) Помещенията за настаняване на животни, когато е целесъобразно, се снабдяват
със зву коизоли ращи и погл ъщащи зву ка
материали.
(5) Когато се налагат хирургически опити
при стерилни условия, се осигуряват една или
повече подходящо оборудвани зали, както и
помещения за следоперативно възстановяване.
Чл. 37. (1) В обектите по чл. 32 се използват
само опитни животни, отглеждани за тази цел
в обекта, доставяни от регистрираните обекти
по чл. 47 или легално внесени.
(2) При обективна невъзможност опитните
животни да бъдат отгледани в обекта, в който се провеждат опити с животни, да бъдат
закупени от обектите по чл. 47 или внесени,
това се описва в заявлението по приложение
№ 1 и се посочва начинът на придобиване
на животните.
(3) За всеки проведен опит ръководителят
на опита води протокол, в който записва:
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1. вида, броя, пола и индивидуалния идентификационен номер или номера на партидата
на използваните животни;
2. датата на започване на опита;
3. кратко описание на извършените манипулации/операции;
4. описание на проявилите се неочаквани
отклонения или смърт на животното;
5. датата на приключване на опита.
(4) Протоколът по ал. 3 се съхранява в
продължение на най-малко 3 години от датата
на изтичане на разрешението на проекта и се
предоставя на контролните органи по раздел
ІХ при проверка или поискване.
(5) Лицето по чл. 33, т. 1 разработва програма за аклиматизиране на настанените животни и за обучението им, която е съобразена
с вида животни, спецификата на опитите и
продължителността на проекта.
Чл. 38. (1) В обектите, в които се провеждат
опити с животни, лицето по чл. 33, т. 1 води
регистър, в който вписва:
1. броя, вида, метода на маркиране, индивидуалния идентификационен номер или
номера на партидата и данните за произхода
на животните (развъждани, придобити, доставяни, използвани животни и дали те са били
развъждани за използване в опити);
2. датите, на които животните са придобити,
доставени, пуснати на свобода или повторно
настанени или умъртвени;
3. данните за обекта, от който са доставени
животните;
4. име и адрес на получателя на животните;
5. броя и видовете животни, които са умрели или са били умъртвени във всеки обект;
в случай на умрели животни се отбелязва
причината за смъртта, когато е известна;
6. проектите, при които се използват животни.
(2) Регистърът се съхранява не по-малко
от 5 години от датата на последното вписване
и се предоставя на контролните органи по
раздел ІХ при проверка или поискване.
(3) Дивите животни се регистрират по
реда на чл. 22, ал. 1 от Закона за защита на
животните.
Чл. 39. (1) В обектите, в които се провеждат
опити с кучета, котки, лицето по чл. 33, т. 1
води допълнителен регистър за тези животни,
в който вписва:
1. трайния идентификационен знак/номер
на животното;
2. място и дата на раждане, когато са налице такива данни;
3. дали са развъдени, за да бъдат използвани при опити.
(2) Всяко куче и котка има индивидуално
досие, което придружава животното, доколкото то е държано за целите на тази наредба.
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(3) Досието по ал. 2 се създава при раждане или веднага след като бъде възможно
впоследствие и обхваща съответната репродуктивна, ветеринарна и социална информация
за отделното животно и за проектите, при
които е използвано.
(4) Регистърът се съхранява не по-малко
от 3 години след смъртта или повторното
настаняване на животното и се предоставя
на контролните органи по раздел ІХ при
проверка или поискване.
(5) В случай на повторно настаняване
животното се придружава от съответната
информация за ветеринарните грижи и социалната информация от индивидуалното досие
съгласно ал. 2 и 3.
Чл. 40. (1) Когато в обектите по чл. 32 се
развъждат или отглеждат опитни животни,
тези обекти отговарят и на условията за
обектите по чл. 47.
(2) В случаите по ал. 1 БАБХ издава едно
общо удостоверение за регистрация по чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Раздел VІ
Изисквания при провеж дане на опити с
животни
Чл. 41. (1) Опитите с животни се разработват и провеждат от лица, които имат
образование, пряко свързано с предмета на
експерименталната работа и имат необходимите теоретични и практически знания за
манипулиране и грижа към опитните животни,
добити след завършване на специализиран
курс в акредитирано училище по програма,
одобрена от БАБХ.
(2) Опитите по ал. 1 се провеждат под
прякото ръководство и/или наблюдение на
лицето по чл. 33, т. 1 или друго компетентно лице, упълномощено от собственика или
ръководителя на обекта, което:
1. има висше биологично, медицинско,
ветеринарномедицинско или зооинженерно
образование или висше образование в областта на екология и биологично разнообразие,
опазване на природната среда или опазване на
околната среда (с изучаване на биологичното
разнообразие);
2. има 3 години професионален стаж в
практическата опитна дейност;
3. осъществява контрол върху провежданите опити и следи за спазване изискванията
на този раздел;
4. прекратява всяка процедура, при осъществяването на която на животното се причиняват ненужно болка, страдание, дистрес
или трайно увреждане; и
5. гарантира, че проектите се осъществяват
в съответствие с разрешението на проекта и
че в случай на неспазване се вземат подходящи мерки за коригиране на това неспазване.
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(3) Преди, по време и след приключване
на всеки етап от опита всички лица, които
участват в провеждането му, стриктно следват
и изпълняват препоръките на ветеринарния
лекар по отношение доброто състояние на
животните и предотвратяването на излишна
болка, страдание, дистрес или трайно увреждане.
Чл. 42. (1) Всички опити се провеждат с
прилагане на обща или местна анестезия на
животните и при използване на аналгетици
или на друг подходящ метод да се гарантира,
че болката, страданието и дистресът са сведени до минимум, освен ако ветеринарният
лекар прецени, че:
1. прилагането на анестезия ще бъде потравматично за животното, отколкото самия
опит;
2. анестезията е несъвместима с целта на
опита.
(2) За провеждането на опити при условията на ал. 1, т. 2 в разрешението по чл. 155,
ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност по препоръка на Комисията по етика
към животните се включват допълнителни
изисквания и условия с оглед намаляване до
минимум страданията на животните.
(3) При провеждането на опити при условията на ал. 1, т. 2 ветеринарният лекар
прилага болкоуспокояващи препарати или
други подходящи методи с цел да се намалят
до минимум дистресът, болката и страданието,
които изпитват животните.
(4) След приключване на всеки етап от
опита и преминаване на ефекта от анестезията
животните, които по преценка на ветеринарния лекар чувстват силна болка, се третират
с болкоуспокояващи препарати, когато това
не противоречи на целите на опита. Когато
използването на болкоуспокояващи препарати не е възможно, животните се подлагат на
евтаназия съгласно изискванията на чл. 28.
(5) Опити, които са свързани със сериозни
наранявания, които могат да причинят силна
болка, не се осъществяват без анестезия.
(6) На животните не се дават никакви
лекарствени средства за спиране или за ограничаване на проявите на болка без подходящо
ниво на анестезия или аналгезия.
(7) Преди, по време и след приключване на
всеки етап от опита се предприемат подходящи
действия за запазване на доброто състояние
на животните и за свеждане на страданието
на животните до минимум и предотвратяването на излишна болка, страдание, дистрес
или трайно увреждане.
Чл. 43. (1) Опитите с животни се категоризират съгласно степента на болка, страдание, дистрес или трайно увреждане, които се
очаква да изпита дадено животно в хода на
опита, като:
1. опити с необратим край;
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2. леки;
3. средни;
4. тежки.
(2) Категоризацията се извършва за всеки
отделен опит, като се използват критериите
за определяне съгласно приложение № 8.
(3) Не се разрешава извършването на опити
по ал. 1, т. 4, при които се причинява силна
болка, страдание или дистрес на животните,
които има вероятност да са продължителни
и не могат да бъдат облекчени.
Чл. 44. (1) Когато при изключителни и
научно обосновани съображения Комисията
по етика към животните счете, че има необходимост от използването на опит по чл. 43,
ал. 3, дава положително становище за осъществяването му.
(2) Изпълнителният директор на БАБХ въз
основа на становището по ал. 1 уведомява
Постоянния комитет по хранителната верига
и здравето на животните към Европейската
комисия, като посочва причините за решението си и предоставя мотиви.
(3) Изпълнителният директор на БАБХ
след положително решение от Комитета по
ал. 2 издава заповед, с която разрешава извършването на опита за определен период от
време, посочен в решението.
Чл. 45. (1) След приключване на опита ветеринарният лекар извършва пълен преглед на
всяко едно използвано животно и ако прецени,
че здравето му ще се възстанови напълно,
го настанява в помещенията по чл. 51, ал. 1,
т. 3, където се отглежда според условията на
раздел ІV, като за дивите животни се изисква
писмена преценка и на етолог.
(2) Ако след прегледа по ал. 1 ветеринарният
лекар прецени, че здравето на животните не е
възможно да се възстанови напълно и те ще
останат в състояние на силна болка и дистрес
или не могат да се отглеждат при условията
по ал. 1, ветеринарният лекар ги евтаназира
възможно най-скоро съгласно изискванията
на чл. 28, като за дивите животни се изисква
писмена преценка и на етолог.
(3) Когато едно животно няма да бъде
използвано повече и след прегледа по ал. 1
ветеринарният лекар прецени, че то е в добро
здравословно състояние и не представлява
опасност за околната среда и здравето на
хората и животните, в зависимост от вида
си може да бъде:
1. настанено в зоопарк или приют за животни – за диви и екзотични животни, след
съгласуване с Министерството на околната
среда и водите;
2. настанено в приют или продадено като
животно компаньон – за кучета, котки, хамстери, морски свинчета и други питомни
животни;
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3. върнато на свобода в естественото му
местообитание в същия ареал, от който е
взето – за диви животни, характерни за Република България, които са взети от дивата
природа след съгласуване с Министерството
на околната среда и водите.
(4) След приключване на опита с животни
от видовете по чл. 37, 41 и 45 от Закона за
биологичното разнообразие разпореждането
с тях се осъществява съгласно издаденото
разрешително по чл. 49 от Закона за биологичното разнообразие.
(5) За приложение на ал. 3 и 4 се изисква
разработена схема за повторно настаняване,
която гарантира социализацията на животните, които се настаняват повторно. В случай
на диви животни, когато е целесъобразно, се
въвежда програма за възстановяване, преди
те да бъдат върнати в тяхното местообитание.
Разработената схема за повторно настаняване
на дивите животни и програмата за възстановяване в местообитанията на същите се
съгласува с Министерството на околната
среда и водите.
Чл. 46. (1) Всяко повторно използване на
опитни животни се извършва при условията
и по реда на тази наредба.
(2) Животно, което вече е било използвано
в един или повече опити, може да се използва
повторно в нов опит, само при условие че са
изпълнени следните условия:
1. предишните опити са били категоризирани като „леки“ или „средни“;
2. предстоящият опит е категоризиран като
„лек“, „среден“ или като такъв „с необратим
край“;
3. положително становище от ветеринарния
лекар, че общото здравословно състояние на
животното и благосъстоянието му са напълно
възстановени и то може да бъде използвано
в следващ опит;
(3) Опитни животни, на които са причинени
силна болка, страдание, дистрес или трайно
увреждане, не се използват повторно в опити.
(4) При извънредни обстоятелства и положително становище от Комисията по етика към
животните контролният орган може да позволи повторно използване на животни, които
са били използвани в опити, категоризирани
като „тежки“, при условие че то не е използвано повече от един път при опит, свързан
със силна болка, дистрес или еквивалентно
страдание, и след преценка от обслужващия
обекта ветеринарен лекар.
(5) Обмен на органи и тъкани от умъртвени животни се осъществява в рамките на
програми по чл. 6, ал. 1, т. 4, буква „г“.
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Раздел VIІ
Изисквания към обектите за отглеждане и/
или доставка на опитни животни
Чл. 47. (1) Собствениците или управителите
на обектите за отглеждане и/или доставка
на опитни животни регистрират обекта по
реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Областната дирекция
по безопасност на храните (ОДБХ) изпраща
до БАБХ информация за всяка направена
регистрация.
(2) Обектите по ал. 1 могат да доставят
животни:
1. получени от други обекти за отглеждане
на животни;
2. получени от други обекти за доставка
на животни;
3. придобити от регламентирано въвеждане
на територията на Европейския съюз;
4. придобити от друга държава – членка
на Европейския съюз.
Чл. 48. (1) Всички развъдчици, доставчици
и ползватели на опитни животни могат да
извършват дейност само след получаването
на разрешение за дейността от изпълнителния
директор на БАБХ.
(2) Лицата по ал. 1 подават до изпълнителния директор на БАБХ заявление за издаване
на разрешение, към което прилагат следните
документи в зависимост от извършваната
дейност:
1. за развъдчици:
а) регистрация на обекта по чл. 137 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност;
б) копие от удостоверение за завършен
курс за защита и хуманно отношение към
опитните животни;
в) копие от удостоверение за завършен курс
за защита и хуманно отношение към опитните
животни на лицето, отговорно за гарантиране
спазване на разпоредбите на тази наредба, в
случай че е друго лице, а не той самият;
г) копие от договор с ветеринарен лекар
за обслужване на обекта;
2. за доставчици:
а) копие от лиценза за превоз за кратки
или продължителни пътувания;
б) списък на одобрените т ранспортни
средства и копие от техните сертификати по
чл. 162 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност;
в) в случай, че няма да извършва директна
доставка, регистрация на обекта за престой
на животните по чл. 51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
г) копие от договор с ветеринарен лекар
за обслужване на дейността;
3. за ползватели:
а) регистрация на обекта, в който ще се
извършват опитите, по чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност;
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б) копие от удостоверение за завършен
курс за защита и хуманно отношение към
опитните животни;
в) копие от удостоверение за завършен курс
за защита и хуманно отношение към опитните
животни на лицето, отговорно за гарантиране
спазване на разпоредбите на тази наредба в
случай, че е друго лице, а не той самият;
г) копие от договор с ветеринарен лекар
за обслужване на дейността.
(3) Разрешението по ал. 2 се издава от
изпълнителния директор на БАБХ и важи за
период 10 години.
(4) Лицата по ал. 1 в срок до 7 дни подават
информация до БАБХ при промяна на лицето, отговорно, за да се гарантира спазването
на разпоредбите на тази наредба по ал. 2,
т. 1, буква „в“ и т. 3, буква „в“, както и на
ветеринарния лекар по ал. 2, т. 1, буква „г“
и т. 3, буква „г“.
(5) За извършването на значителна промяна
в структурата или функцията на обекта на
развъдчик, доставчик или ползвател, която
може да се отрази негативно върху хуманното
отношение към животните се уведомява БАБХ.
(6) При случаите по ал. 5 БАБХ извършва
проверка и в зависимост от резултата:
1. издава ново разрешение, в което са взети
предвид променените условия в обекта;
2. временно отнема издаденото разрешение
до постигане на съответствие с изискванията
на тази наредба;
3. отнема издаденото разрешение в случаите
и по реда на чл. 157 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(7) Българската агенция по безопасност на
храните поддържа регистър на издадените разрешения по ал. 2 и ал. 6, т. 1, в който вписва:
1. име и адрес на притежателя на разрешението;
2. номера на обекта, когато има такъв, и
на одобрените превозни средства;
3. име на лицето, отговорно, за да се гарантира спазването на разпоредбите на тази
наредба, както и на ветеринарния лекар.
Чл. 49. Собствениците или управителите
на обектите по чл. 47 осигуряват:
1. лице с висше ветеринарномедицинско,
биологично, медицинско, зооинженерно образование или с висше образование в областта
на: екология и биологично разнообразие,
опазване на природната среда или опазване на
околната среда (с изучаване на биологичното
разнообразие), което:
а) следи за спазване на изискванията за
грижа и настаняване на опитните животни
съобразно разпоредбите на тази наредба и
вътрешните правила в обекта и носи цялата
отговорност по отношение грижите за тях
и спазването на изискванията за хуманно
отношение;
б) води регистъра по чл. 52;
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в) организира процеса на хранене и поене
на животните, почистването и дезинфекцията
на помещенията, в които са настанени, и на
използваното оборудване;
г) издава вътрешни правила за работа и
грижа за животните съгласно разпоредбите
на тази наредба и носи отговорност за изпълнението им;
д) е отговорно да гарантира, че персоналът
е с подходящо образование и компетентност
и преминава постоянно обучение, включващо
специфична информация за настанените в
обекта видове;
е) гарантира, че персоналът е обект на
надзор, докато не е демонстрирал необходимата компетентност;
ж) изпълнява и функциите, посочени в
чл. 33, т. 4;
2. медицинско обслужване на животните
от ветеринарен лекар, който:
а) осъществява редовни посещения и наб
людения върху здравния статус на животните
и незабавното отстраняване на състояние на
болка, страдание, дистрес или заболяване
при животните;
б) определя поставянето им в помещенията
за изолиране и определя срока на карантината;
в) в случаите, когато е необходимо, извършва евтаназия;
г) поставя маркировка на животните;
д) води амбулаторен дневник за всяко лечение и манипулация на животните;
3. персонал с подходящо образование и
квалификация за полагане на грижа за животните.
Чл. 50. Лицата по чл. 49, т. 3 трябва да
имат необходимите теоретични и практически знания за манипулиране и грижа към
опитните животни, добити по реда на чл. 34.
Чл. 51. (1) Собствениците или управителите
на обектите по чл. 47 са длъжни да осигурят
в обектите:
1. помещение за преобличане на персонала;
2. филтър за дезинфекция на обувките
преди влизане в помещенията за настаняване
на животните;
3. помещения за настаняване на животните;
4. помещение за манипулации, оборудвано
с лабораторна стъклария, техника и инструментариум за провеждане на диагностични
тестове, прегледи и лечение на животните,
аутопсии и вземане на проби;
5. помещение за подготовка на животните
за транспортиране;
6. карантинно помещение за новопостъпили животни;
7. помещение за изолиране на болни или
наранени животни;
8. сервизни помещения за съхраняване на:
а) храна;
б) постелъчен материал;
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в) чисти к летки, инструменти и друго
оборудване;
г) детергенти и биоциди;
9. миялно помещение, в което:
а) да бъде монтирано оборудване, необходимо за почистване и дезинфекция;
б) процесът на почистване се организира
по начин, препятстващ заразяване на чистото
оборудване;
10. изолирано помещение или контейнери
за съхраняване на трупове и отпадъци от
животински произход; помещенията, съдовете
и контейнерите за съхранение на отпадъците
се почистват, измиват и дезинфекцират след
всяка поредна употреба.
(2) Помещенията по ал. 1 отговарят на
следните изисквания:
1. таваните, стените, подовете и вратите са
от гладка, устойчива на корозия и повреди,
водонепропусклива повърхност, която лесно
се почиства и дезинфекцира;
2. ъглите между стените и пода са заоблени или има изграден цокъл от устойчив на
почистване и дезинфекция материал;
3. вратите и прозорците са конструирани
и обезопасени по начин, който предотвратява
влизането на животни, вредители и насекоми;
на вратите на помещенията за настаняване на
животни е монтиран прозорец за наблюдение;
4. дизайнът и конструкцията на коридорите
отговарят на стандартите на помещенията за
обитаване; коридорите са достатъчно широки, за да позволяват лесно преместване на
подвижното оборудване;
5. сифоните на пода са подходящо покрити
и осигурени с бариера, която предотвратява
достъпа на животни до тях;
6. помещенията, в които се настаняват
с елскос т опа нск и ж и во т н и, о т г оваря т на
изискв анията на Наредба № 16 от 2006 г. за
защита и хуманно отношение при отглеждане
и използване на селскостопански животни
(ДВ, бр. 18 от 2006 г.; в сила от 1.05.2006 г.);
7. помещенията, предназначени за гризачи,
да бъдат използвани и за настаняване на поголеми видове;
8. дворовете към помещенията за настаняване на опитни животни са оградени така, че
да предотвратяват влизането на външни лица
и други животни и контакта с тях.
(3) В помещенията по ал. 1, т. 3 се осигуряват:
1. вентилационна система, която предот
вратява възникването на въздушни течения
в помещението и рециркулацията на отработения въздух и гарантира:
а) свеж въздух за животните;
б) ниски нива на миризми, вредни газове,
прах и инфекциозни агенти;
в) отстраняване на излишната топлина и
влага;
г) от 10 до 15 обмена на въздуха в час;
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2. температура на въздуха, адаптирана
към настанените видове и възрастови групи
съгласно приложение № 9; температурата се
контролира чрез поставяне на термометър в
помещението, като данните от измерванията
се записват в дневник поне два пъти дневно;
3. влажност на възду ха, поддържана в
рамките на 55 % ± 10 % (адаптирана към
настанените видове и възрастови групи);
4. осветление:
а) естествено, като прозорците са разположени така, че светлината се разпространява
еднакво върху цялото пространство, в което
са настанени животните;
б) контролирано изкуствено – в помещенията без прозорци или когато естествената светлина не осигурява подходящ цикъл
светло/тъмно, което едновременно осигурява
биологичните изисквания на животните и
изискванията за работна среда;
в) подходящо за провеждане на животновъдни опити и проверки на животните;
г) редовна смяна светло/тъмно и интензитет на светлината, подходящи за всеки вид;
д) за животни албиноси или животни без
козина – съобразено с тяхната чувствителност
към светлината;
5. ниво на шума, сведено до минимум,
като се избягва постоянният или внезапният
шум; когато е подходящо, може да се осигури
постоянен звук с умерена интензивност като
тиха музика;
6. алармена система, която при работа
причинява колкото е възможно по-малко
смущения за животните, за сигнализиране при:
а) възникване на пожар;
б) достъп на външни лица;
в) технически проблеми или авария на
вентилационната и отоплителната система;
г) покачване или намаляване на температурата;
д) повреда на захранването с вода на резервоарите за риба и водните поилки;
7. генератор за животоподдържащите системи за животните, осветлението и алармените
системи в случай на авария или прекъсване
на електрическото захранване.
(4) На видими места се поставят ясни инструкции за действие при аварийни ситуации.
(5) Животните не се държат принудително
извън помещенията при климатични условия,
които могат да им причинят дистрес.
Чл. 52. (1) В обектите за отглеждане и/
или доставка на животни лицето по чл. 49,
т. 1 води регистър.
(2) На вписване в регистъра по ал. 1 подлежат:
1. видът и броят на новородените и новопостъпилите в обекта животни с идентификационния им номер или номера на партидата
и данни за произхода им, включително дали
са развъждани за използване при опити;
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2. видът и броят на продадените животни
с идентификационния им номер или номера
на партидата;
3. името и адресът на доставчика или получателя на животните;
4. датата на доставка и продажба на животните;
5. видът и броят на умрелите животни,
както и причина за смъртта (ако е известна),
с идентификационния им номер или номера
на партидата.
(3) Регистърът се съхранява не по-малко
от 5 години от датата на последното вписване
и се предоставя на контролните органи по
раздел ІХ при проверка или поискване.
(4) В случаите, когато в обектите за отглеждане и/или доставка на животни има
кучета и котки, се води и регистър по чл. 39.
Чл. 53. (1) Всяко куче и котка, които се
отглеждат като опитни животни, се маркират
от ветеринарен лекар или негов помощник.
(2) Маркировката на животните по ал. 1 се
извършва чрез поставяне на микрочип, ушна
марка или чрез татуиране на индивидуален
идентификационен номер, преди да бъдат
отбити и задължително преди да напуснат
обекта на произход, по възможно най-безболезнен начин.
(3) Когато животните по ал. 1 се прехвърлят
от един обект в друг преди отбиването им и
не могат да бъдат маркирани предварително,
те задължително се съпровождат от документация за произхода на животното и подробни
данни за родителите (задължително майката).
(4) Всяко животно по ал. 1, което се нас
танява за първи път в обектите по чл. 32 и
47, незабавно се маркира.
(5) Методът на маркиране и индивидуалният
идентификационен номер на животните по
ал. 1 се записват в регистъра по чл. 39, ал. 1
и по чл. 52, ал. 1.
(6) Развъдчикът, доставчикът и ползвателят
посочват при поискване от компетентния орган
причините животното да не бъде маркирано.
Раздел VIIІ
Статистическа информация и публикуване
на информация
Чл. 54. На интернет страницата на БАБХ
се публикуват:
1. условията и редът за издаване на разрешението за проекти с опитни животни;
2. нетехническите обобщения на проектите, за които са предоставени разрешения, и
всички техни актуализации.
Чл. 55. (1) В нетехническото обобщение
на проектите се посочва:
1. информация относно целите на проекта,
включително прогнозираните вреди и ползи
и броят и видът на животните, които ще се
използват;
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2. доказателство за спазване на изискването
за заместване и намаляване използването на
животни в опити и облекчаване на болката
и страданието при развъждането, настаняването, грижите за и използване на животните
в опити;
3. дали проектът подлежи на ретроспективна оценка и в какъв срок.
(2) Нетехническите обобщения на проектите:
а) запазват интелектуалната собственост и
поверителността на информацията;
б) са анонимни и не съдържат имена и
адреси на ползвателя и неговия персонал.
(3) Когато проектът подлежи на ретроспективна оценка, нетехническото обобщение
на проекта се актуализира въз основа на
резултатите от нея.
Чл. 56. (1) На базата на издадените разрешения по чл. 155 от Закона за ветеринарномедицинската дейност БАБХ ежегодно публикува на интернет страницата статистическа
информация относно използването на опитни
животни по отношение на:
1. броя на издадените разрешения за използване на опитни животни, вид и брой на
използваните животни;
2. научната област, в която са извършени
опити, брой и вид на използваните опитни животни в съответните научни области съгласно
образец, одобрен от Европейската комисия;
3. действителната тежест на опитите.
(2) При публикуването на информацията
по ал. 1 се спазва фирмената или търговската
тайна.
(3) Всяка година до 10 ноември БАБХ
изпраща на Европейската комисия към Европейския съюз информация:
1. по ал. 1, като за първи път тази информация се изпраща до 10 ноември 2015 г.;
2. относно разрешаване на методи за
умъртвяване на животни по чл. 30.
(4) За първи път до 10 ноември 2018 г. и
на всеки 5 години след това БАБХ изпраща
на Европейската комисия към Европейския
съюз информацията по изпълнението на тази
наредба и по-специално на чл. 7 – 8, чл. 15,
ал. 2, чл. 33, т. 4 и раздел ІХ.
Чл. 57. (1) Българската агенция по без
опасност на храните определя специализирана
и квалифицирана лаборатория за осъществяването на проучвания във връзка с валидирането на алтернативни подходи, които могат
да осигурят същите или по-високи нива на
информация спрямо получената при опити с
животни, при които обаче се избягва използването на животни или се използват по-малко
животни, или се стига до по-безболезнени
опити, както и предприемат всякакви други
мерки, които считат за целесъобразни, за
насърчаване на изследванията в тази област.
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(2) Българската агенция по безопасност на
храните популяризира на национално равнище
алтернативните подходи и разпространението
на информация за тях.
(3) Българската агенция по безопасност
на храните определя лице за контакт, което дава консултации относно това, доколко
предложените за валидиране алтернативни
подходи са уместни и подходящи от регулаторна гледна точка.
Раздел ІХ
Контрол
Чл. 58. (1) Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол
за спазване на изискванията за хуманно отношение към опитните животни, посочени
в тази наредба, съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно официалния контрол, провеждан с цел
осигуряване на проверка на съответствието
със законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните (ОВ L 165 от 30.04.2004 г.).
(2) Контролът се осъществява чрез инспекции и проверки.
(3) Контролът се извършва с честота, определена въз основа на анализ на риска за
всеки обект, като се вземат предвид:
1. броят и видовете настанени животни;
2. информацията за спазването на тази
наредба от страна на развъдчика, доставчика
или ползвателя;
3. броят и видовете проекти, осъществявани
от въпросния ползвател; и
4. критериите, посочени в чл. 3 на Регламент (ЕО) № 882/2004.
(4) Ежегодно се извършват инспекции на
най-малко една трета от обектите за отглеждане и/или доставка на животни и обектите,
в които се провеждат опити с животни в
съответствие с резултатите от анализа на
риска, посочен в ал. 3.
(5) Една целесъобразна част от проверките
се извършва без предварително предупреждение.
(6) Документацията за всички извършени
проверки се съхранява поне пет години.
(7) Собст веници те и у прави тели те на
обектите по чл. 32 и 47 осигуряват достъп
на контролните органите до всички места в
обекта и им предоставят цялата документация
за проверка.
Чл. 59. (1) При констатирани нарушения
на изискванията по тази наредба контролните
органи:
1. издават задължителни предписания,
в които посочват срок за отстраняване на
нарушенията;
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2. налагат административно наказание
и предприемат административни мерки по
реда на Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
(2) При налагане на мерките по ал. 1 лицата,
които развъждат, доставят или използват опит
ни животни, следва да вземат всички мерки
за гарантиране на хуманното отношение към
животните, настанени в обекта.
(3) Обект, чиято регистрация е заличена,
след отстраняване на нарушенията може да
бъде регистриран отново по общия ред, предвиден в Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
Чл. 60. (1) Контролът по тази наредба за
дивите животни се осъществява съгласно
чл. 59, ал. 2 от Закона за защита на животните и обхваща:
1. изпълнението на условията за отглеждане на дивите животни, съобразени с техните
физиологични и поведенчески особености
съгласно наредбата по чл. 22, ал. 3 от Закона
за защита на животните;
2. изпълнението на изискванията по Закона
за защита на животните.
(2) Служителите на Министерството на
околната среда и водите и регионалните
инспекции по околната среда и водите, посочени в чл. 70, ал. 1 от Закона за защита на
животните, извършват по местонахождението
на обектите за използване, отглеждане и/или
доставка за опити на диви животни:
1. периодични проверки – най-малко един
път в годината;
2. проверки по постъпили молби, жалби и
сигнали за нарушения на правилата за защита
на дивите животни.
(3) При установяване на нарушения по
Закона за защита на животните за дивите
животни Министерството на околната среда
и водите и регионалните инспекции по околната среда и водите:
1. прилагат административно-наказателните разпоредби и принудителните административни мерки по Закона за защита на
животните;
2. правят предложение до директора на
областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира обектът,
за заличаване на регистрацията на обекта и
обезсилване на удостоверението при условията
на чл. 138, ал. 1, т. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Алтернативни методи“ са научнозадоволителни методи, стратегия за изпитване
или други научни методологии и практики,
които не са свързани с използване на живи
животни.
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2. „Бокс“ е ограничено пространство за
индивидуално обслужване на животните,
отглеждане, развъждане, карантина, изолация
и провеждане на опити с тях.
3. „Болка, страдание и трайно увреждане“
е причиняването на смущения в здравето
(физическо, психическо и социално) на животните. Това включва причиняването на
болест, травма и физиологичен и психологичен дискомфорт в момента на извършване
на опита или впоследствие (например след
инжектиране на карциногени).
4. „Вивариум“ е помещение в обектите
по чл. 153, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в което се настаняват
опитните животни.
5. „Двор“ е затворено чрез огради, стени,
решетки или желязна мрежа пространство,
разположено извън постоянните монолитни
сгради, в които са помещенията за настаняване на животните, и до което животните
имат достъп и могат да се движат свободно
в съответствие с техните етологични и физиологични потребности за задоволяване на
нуждите си от физически упражнения.
6. „Дистрес“ е състояние вследствие неспособност или невъзможност за приспособяване
към действието на дразнители.
7. „Доставчик“ означава всяко физическо
или юридическо лице, различно от развъдчик,
което с цел печалба или не доставя животни
с цел да бъдат използвани при опити или
органи или тъкани от тях да се използват за
научни цели.
8. „Зоохигиенни изисквания“ са изисквания за опазване здравето на животните и
гарантиране на тяхното благосъстояние чрез
създаване на условия за отглеждане и хранене, съответстващи на техните физиологични
нужди.
9. „Клетка“ е постоянно фиксиран или
подвижен контейнер, който е затворен с две
твърди стени и останалите две са с решетки
или желязна мрежа, в който едно или повече
животни се настаняват по време на опитите
или се транспортират. В зависимост от броя на
животните и размера на контейнера свободата
на движението на животните е ограничена.
10. „Кошара“ е оградена площ със стени
и решетки, в която се отглеждат едно или
повече животни.
11. „Край на опита“ – опитът се счита
за приключил, когато не е необходимо да
се правят повече наблюдения или когато се
отнася до нови генетично модифицирани родови линии на животни, когато потомството
вече не се наблюдава или не се очаква то да
изпита болка, страдание, дистрес или трайно
увреждане, равностойни на или по-големи от
тези, които би причинила употребата на игла.
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12. „Ларва“ е ранен стадий в постембрионалното развитие на животно, който преминава през видоизменяне (метаморфоза), за
да достигне до възрастно животно. Ларвата
може да изглежда по съвсем различен начин
от възрастното животно и често има уникални
структури и органи, което не се срещат при
възрастната форма.
13. „Обект“ е сграда, съоръжения, група
от сгради или други помещения и може да
включва площ, която не е изцяло затворена
или покрита, както и подвижното оборудване/
апаратура.
14. „Обект за отглеждане и/или доставка на опитни животни“ е обект, в който се
отглеждат и развъждат животни с цел да се
използват в опити или който доставя животни
за използване в опити.
15. „Обект, в който се провеждат опити
с животни“ са обектите по чл. 153, ал. 1 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
16. „Опит“ е всяка манипулация, инвазивна
или неинвазивна, която се прилага върху животни с научноизследователска или учебна цел,
с известен или неизвестен изход, което може
да причини на животното болка, страдание,
дистрес или трайно увреждане, равностойни
на или по-големи от тези, които би причинило
убождането с игла, в съответствие с добрата
ветеринарна практика.
Това включва всяко действие, което има
за цел или може да доведе до раждане или
излюпване на животно или създаване и поддържане на генетично модифицирана родова
линия на животни при някое от тези условия,
но изключва умъртвяването на животни с единствена цел използване на органи или тъкани
от тях. В обхвата на понятието се включват
и тези манипулации, които се извършват с
прилагане на анестезия или аналгезия върху
животните. Зоотехническите и клиничните
ветеринарномедицински манипулации, включително евтаназия и маркиране на животните,
не се считат за опит.
17. „Опити, класифицирани като леки“ са
опити върху животни, вследствие на които
е възможно животните да изпитат краткотрайна лека болка, страдание или дистрес,
както и опити, които не влошават съществено
благосъстоянието или общото състояние на
животните.
18. „Опити, класифицирани като средни“
са опити върху животни, вследствие на които
е възможно животните да изпитат краткотрайна средна болка, страдание или дистрес
или дълготрайна лека болка, страдание или
дистрес, както и опити, които има вероятност
да причинят средно влошаване на благосъстоянието или общото състояние на животните.
19. „Опити, класифицирани като тежки“ са
опити върху животни, вследствие на които е
възможно животните да изпитат силна болка,
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страдание или дистрес или дълготрайна средна
болка, страдание или дистрес, както и опити,
които има вероятност да влошат сериозно
благосъстоянието или общото състояние на
животните.
20. „Опити с необратим край“ са опити,
които се извършват изцяло с прилагане на
обща анестезия, без възможност за връщане
в съзнание на животното.
21. „Опитни животни“ са животни, използвани и които ще се използват за научноизследователски, учебни и експериментални цели.
22. „Питомни животни“ са породи животни, целенасочено селектирани за нуждите и
потребностите на човека, които са морфологично, биологично, физиологично и етологично отдалечени от дивия вид, от който са
произлезли.
23. „Подходящо анестезирани животни“
са животни, които са лишени от усет за
болка чрез прилагане на анестезия (местна
или обща) с ефективност, съответстваща на
добрата ветеринарна практика.
24. „Собственик или управител на обект,
в кой т о се п ровеж дат опи т и с ж иво т ни
(ползвател)“ означава всяко физическо или
юридическо лице, което с цел печалба или
не използва животни в опити.
25. „Помещения за настаняване на животните“ са помещения, в които животните се
настаняват за отглеждане, за размножаване
или по време на провеждането на опит.
26. „Принцип на заместване“ е използването на друг научнозадоволителен метод или
стратегия за изпитване, които не са свързани
с използване на живи животни, вместо даден
опит, който включва използването на животни.
27. „Принцип на намаляване“ е гарантираното намаляване до минимум на броя на
използваните при проекти животни, без да
се засягат целите на проекта.
28. „Принцип на облекчаване“ е гарантираното облекчаване на развъждането, настаняването и грижите, както и на методите,
използвани при опитите, като се премахва или
намалява до минимум всяка възможна болка,
страдание, дистрес или трайно увреждане на
животните. Облекчаването е намаляване на
силната болка при животните чрез създаване
на среда, която е подходяща за свободна изява
на техните поведенчески и физиологични нужди, чрез подобряване на експерименталните
процедури, както и развитие на неинвазивните
методи на изследване, прилагане на анестезия
и аналгезия преди, по време и след (ако е
нужно) на опита.
29. „Проект“ означава работна програма,
имаща определена научна цел и която включва прилагането на един или повече опити с
животни.
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30. „Собственик или управител на обект за
отглеждане на опитни животни (развъдчик)“
означава всяко физическо или юридическо
лице, което с цел печалба или не развъжда
животните, посочени в приложение № 2, с цел
да бъдат използвани при опити или органи
или тъкани от тях да се използват за научни
цели или което развъж да други животни
главно за тези цели.
31. „Специално отглеждани животни“ са
тези животни, които се отглеждат и развъждат в обектите по т. 14 и 15 с цел да бъдат
използвани в опити.
32. „Фетус“ е стадий от вътреутробното
(вътреяйчното) развитие на животните – плодът в утробата или яйцето след ембрионалния период. Фетусът е вече формиран плод с
оформени органи, органогенезата е завършена.
Вторият период на вътреутробния живот след
ембрионалния е феталният. Прави се разлика между ембрион и фетус във връзка със
степента на завършеност на органогенезата.
33. „Ясла“ е малко затворено пространство с три страни, обикновено с хранилка и
странични разделители, където едно или две
животни могат да бъдат настанени.
§ 2. Тази наредба въвеж да Директива
2010/63/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни
цели (ОВ, бр. L 276 от 2010 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 149, ал. 3 и чл. 153, ал. 3 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2013 г. и отменя Наредба № 15 от 2006 г. за
минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и
изискванията към обектите за използването,
отглеждането и/или доставката им (ДВ, бр. 17
от 2006 г.), с изключение на разпоредбата на
чл. 37, която се отменя от 10 май 2013 г.
§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност
на храните.
§ 6. За проекти, одобрени преди 1 януари
2013 г. и които приключват преди 1 януари
2018 г., остава в сила издаденото вече разрешение по реда на Наредба № 15 от 2006 г.
за минималните изисквания за защита и
хуманно отношение към опитните животни
и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им и не
подлежат на ретроспективна оценка.
Министър:
Мирослав Найденов
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2

Образец на заявление

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР
НА БАБХ
СОФИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за минималните
изисквания за защита и хуманно отношение към
опитните животни и изискванията към обектите
за използването, отглеждането и/или доставката
им (наредбата) във връзка с чл. 155, ал. 1 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност
От ................................................................................
(собствениците или управителите на обектите, в
които се провеждат опити с животни, или лицата, отговарящи за проекта)
Адрес ..........................................................................
(седалище, адрес на управление на
юридическото лице)
Данъчен номер и код по БУЛСТАТ на юридическото лице
.......................................................................................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено разрешение за използване на:
.......................................................................................
(вид и брой животни)
за .................................................................................
(кратко формулиране на вида и целта на проекта/
опита или научното изследване, за които ще се използват животни)
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за регистрация на опитната
база, издадено от ОДБХ, или представена научна
обосновка, че опитите могат да се провеждат
извън опитната база (чл. 5, ал. 4).
2. Име, адрес, ЕГН на упълномощеното от
собственика или ръководителя на обекта лице,
което ще следи за правилното функциониране
на оборудването и чистотата в помещенията, за
настаняване на животните и тяхното състояние
и ще носи цялата отговорност по отношение на
грижите за опитните животни и спазването на
изискванията за хуманно отношение към тях, и
копие от документ за професионалната му квалификация (по чл. 33, т. 1 от наредбата).
3. Имената на лицето/ата, което/кои то ще
провежда/т и/или под чието ръководство ще се
провеждат опитите и другите научни изследвания
(чл. 41 от наредбата), и копие от документ за
неговата/тяхната професионална квалификация.
4. Начин и място на придобиване на животните
и допълнителна информация (ако е необходимо)
при придобиване на животните при условията на
чл. 15, ал. 3 и чл. 37, ал. 2 от наредбата.
5. Списък на биологичните видове (възраст и
етап от биологичния цикъл на развитие) и броя
животни, които ще се използват, и обосновка
на избора им.
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6. Информация относно:
6.1. Обосновка за необходимостта от използване на животни в опити.
6.2. Описание на опитите (целесъобразност, материали и методи).
6.3. Планирано използване на анестезия, аналгезия и други обезболяващи методи.
6.4. Допълнителна информация и обосновка
при провеждане на опити по чл. 42, ал. 1, т. 2
от наредбата.
6.5. Възможност за провеждане на същия опит
с други методи (алтернативи) без използване на
опитни животни.
6.6. Обосновка чрез привеждане на научни данни, от които да е видно, че избрания опит гарантира използването на най-малкия възможен брой
опитни животни, че ще се засегне в най-малка
степен неврофизиологичната им чувствителност
и ще се сведе до минимум болката, страданието
и дистресът и влиянието върху околната среда,
когато е целесъобразно, и в същото време от този
опит ще се получат удовлетворителни статистически резултати.
6.7. Описание дали се предвижда повторно използване на животни в опити и какъв ще е кумулативният ефект от това върху тях и съществува
ли възможност за избягване на неоправдано дублиране на опити.
6.8. Описание на прилаганите опити върху
животни според класификацията за тежест на
опитите.
6.9. Описание на условията за настаняване, отглеждане и грижи за животни по време на опита.
6.10. Посочване на използването на хуманен изход при приключване на опитите за животните
(когато са в добро здравословно състояние и не
представляват опасност за общественото здраве
и околната среда или когато изходът е евтаназия,
чрез прилагане на подходящи за биологичния вид
методи).
6.11. Място и начин на полагане на грижи за
животните след приключване на опитите.
7. Копие от документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
8. Разрешително по чл. 49 от Закона за биологичното разнообразие, издадено по реда на наредбата
по чл. 51 от същия закон (ако е необходимо).
9. Нетехническо обобщение на проекта:
а) информация относно целите на проекта,
включително прогнозираните вреди и ползи
и броя и вида на животните, които ще се използват;
б) доказателство за спазване на изискването
за заместване и намаляване използването на
животни в опити и облекчаване на болката и
страданието при развъждането, настаняването, грижите за и използването на животните
в опити.
10. Разрешение за дейност по чл. 48 от тази
наредба.
Дата, град
Подпис и печат:
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Приложение № 2
към чл. 15, ал. 2
Списък на опитни животни (породи и раси),
които трябва да бъдат специално отглеждани,
за използване за опитни и други научни цели
(животни, които се развъждат за използване
в опити)
1. Мишки.
2. Плъхове.
3. Морски свинчета.
4. Сирийски (златист) хамстер.
5. Китайски хамстер.
6. Монголска песчанка.
7. Зайци.
8. Кучета (Canis familiaris).
9. Котки (Felis catus).
10. Жаби (Xenopus (laevis, tropicalis), Rana
(temporaria, pipiens).
11. Рибка-зебра (Danio rerio).
* За точките от 1 до 7 се използват само породи
и раси, но не и диви видове.

Приложение № 3
към чл. 21, ал. 1
Предписания за провеждане на карантина в
обектите за опитни животни
Вид

Дни

Мишка

5 – 15

Плъх

5 – 15

Джербил

5 – 15

Морско свинче

5 – 15

Сирийски хамстер

5 – 15

Заек

20 – 30

Котка

20 – 30

Куче
20 – 30
Целите на карантината са:
а) да защитят другите животни в обекта;
б) да защитят човека от зоонозна инфекция;
в) за насърчаване на добрата научна практика.

(Прилага се до 31.12.2016 г.)

Приложение № 4
към чл. 22, ал. 1

Раздел I
Ръководство за минималната площ, която трябва
да се осигури на животните при отглеждане и
по време на опити
На животните трябва да бъде осигурена възможност, колкото се може по-често да извършват
физически упражнения. Трябва да се поддържа
редовен контакт между персонала и опитните
животни, така че те да свикнат с присъствието
на човека и неговата дейност и да се създаде
чувство на доверие у животните. Когато е уместно, трябва да се отдели време за общуване и
занимания с животните. Персоналът трябва да се
отнася с животните със съчувствие и внимание.
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Таблица 1
Поставяне в клетка на питомни (домашни)
малки гризачи и зайци при подготовка и по
време на опит
Вид

Минимална
площ на пода на
клетката, сm 2

Минимална височина на клетката, сm

Мишка

180

12

Плъх

350

14

Сирийски
хамстер

180

12

Морско
свинче

600

18

Заек 1 kg

1400

30

2 kg

2000

30

3 kg

2500

35

4 kg

3000

40

5 kg

3600

40
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Минималната площ на пода на клетката за
зайкинята и нейните малки включва площта на
гнездото за малките. За да се осигури достатъчно
пространство на животните според таблицата,
през всички фази на растежа им се спазват параметрите, зададени във фиг. 6.
Таблица 4
Предписания за настаняване на котки
(по време на опити и за размножаване)
Минимал- МиниТегло на площ
мална
на
на пода на височикотка- клетката
на на
та, kg за котка, клеткаm2
та, сm

Височина на клетката означава вертикалното
разстояние между пода на клетката и горната
хоризонтална част на капака на клетката.
При отглеждане на животните и при подготвянето на опит се отчита потенциалният растеж
на животните. За да се осигури достатъчно
пространство на животните според таблицата,
през всички фази на растежа им се спазват
параметрите, зададени във фигури от 1 до 5 и
от 8 до 12.
Таблица 2
Поставяне в клетки на питомни (домашни)
малки гризачи при размножаване
Минимална
Минимална
площ на пода на
височина на
клетката за майклетката,
ката и малките,
сm
2
сm

Вид

ВЕСТНИК

Мишка

200

12

Плъх

800

14

Сирийски
хамстер

650

12

Морско свинче

1200

18

Морско свинче
в харем

1000
18
за възрастни
Таблица 3
Поставяне в клетки на питомни (домашни)
зайци за размножаване

Минимална
Минималплощ на пода
Тегло на
Минимална на площ на
на клетката
зайкинявисочина на гнездото за
за зайкинята
та, kg
клетката, сm
малките,
и малките
m2
є, m 2
1

0,30

30

2

0,35

30

0,10
0,10

3

0,40

35

0,12

4

0,45

40

0,12

5

0,50

40

0,14

0,5 – 1
1 – 3
3 – 4
4 – 5

0,2
0,3
0,4
0,6

50
50
50
50

Минимал- Минимална площ
на площ
на пода на на кошаклетката
рата за
за котката
котката
майка и
майка и
малките,
малките,
m2
m2
----------------------0,58
2
0,58
2
0,58
2

Настаняването на котки в клетки се ограничава. Котките, затворени по този начин, се
пускат да излизат поне веднъж дневно, когато
това не влияе върху опита. Кошарите на котките
се оборудват с котешка тоалетна, достатъчно
пространство за почивка и предмети, подходящи
за катерене и точене на нокти. В клетките за
котки височината се определя като вертикалното
разстояние между най-високата точка на пода и
най-ниската точка на върха на клетката.
Минималната площ на пода може да включва
допълнителната площ, осигурена чрез допълнителни площадки, разположени на височина.
Минималната обща площ на пода за котка майка
и нейните малки включва и 0,18 m 2 площ на
бокса за малките.
При отглеждане на животните и при подготвянето на опита се обръща внимание на потенциалния растеж на животните. За да се осигури
достатъчно пространство на животните според
тази таблица, през всички фази на растежа им
се спазват параметрите, зададени във фиг. 7.
Таблица 5

Настаняване на кучета в клетки
(по време на опит)
Височина
Минимална
на кучето
площ на пода
до холката, на клетката за
сm
куче, m 2

Минимална височина на клетката, сm

30

0,75

60

40

1,00

80

70
1,75
140
Кучетата не се държат в клетки по-дълго,
отколкото е необходимо за целта на опита.
Кучета, които се държат в клетки, се пускат
навън поне веднъж дневно, освен ако това е несъвместимо с целта на опита. Поставя се краен
срок, след който кучето не може да бъде държано
затворено без всекидневни разходки. Мястото за
разходка трябва да бъде достатъчно голямо, за

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

да позволява свобода на движението на кучето.
В клетките за кучета не се използват решетъчни
подове, освен ако опитът не го изисква.
Минималната височина на клетката е два
пъти височината на кучето до холката. Височината на клетката се определя като вертикалното
разстояние между най-високата точка на пода и
най-ниската точка на върха на клетката.
Таблица 6
Предписания за настаняване на кучета в кошари
(при отглеждане и по време на самия опит)
Тегло на
кучето,
кg

Минимална площ
на пода на
кошарата за
куче, m 2

< 6

Минимална прилежаща
площ за разходка за куче

до 3 кучета, m 2

повече от 3
кучета, m 2

0,5 (1,0)

0,5 (1,0)

0,5

6 – 10

0,7

1,4 (2,1)

1,2 (1,9)

10 – 20

1,2

1,6 (2,8)

1,4 (2,6)

20 – 30

1,7

1,9 (3,6)

1,6 (3,3)

> 30

2,0

2,0 (4,0)

1,8 (3,8)

Цифрите в скоби дават общата площ за едно
куче; това означава площта на пода на кошарата
плюс прилежащата площ за разходка.

ВЕСТНИК
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На кучета, които се държат навън непрекъснато, се осигурява достъп до подслон за защита
срещу неблагоприятни к лиматични условия.
Когато кучетата са настанени на решетъчни
подове, им се осигурява твърда площ за спане.
Решетъчните подове не се използват, освен ако
опитът не го изисква. Преградите между кошарите
са такива, че да предотвратяват нараняванията
на кучетата помежду им.
Всички кошари имат сифон на пода или
канална система за отвеждане на отпадъците.
Таблица 7
Предписания за настаняване на свине в клетки
(при отглеждане и по време на опит)
Тегло на
прасето,
kg

Минимална площ Минимална
на пода на клетка- височина на
та за прасе, m 2
клетката, сm

5 – 15

0,35

50

15 – 25

0,55

60

25 – 40
0,80
80
Таблицата се прилага и за малки прасета.
Прасетата не се държат в клетки, освен ако не
е абсолютно необходимо за целите на опита и в
този случай само за минимален период от време.
Височината на клетката се определя като
вертикалното разстояние между най-високата
точка на пода и най-ниската точка на върха на
клетката.

Таблица 8
Предписания за настаняване на селскостопански животни в кошари
(при отглеждане и по време на опит)
Минимална
Минимална
Минимална
Минимална
Минимална виВид и тег
площ на пода на дължина на коплощ на пода на дължина на ко- сочина на прело, кg
кошарата за гру- ритото за хранекошарата, m 2
шарата, m
градите, m
пи, m 2/животно
не на глава, m
Свине
10 – 30

2

1,6

0,8

0,2

30 – 50

2

50 – 100

3

100 – 150
>150

0,20

1,8

1,0

0,3

0,25

2,1

1,2

0,8

0,30

5

2,5

1,4

1,2

0,35

5

2,5

1,4

2,5

0,40

Овце < 70

1,4

1,8

1,2

0,7

0,35

Кози < 70

1,6

1,8

2,0

0,8

0,35

Говеда
< 60

2,0

1,1

1,0

0,8

0,30

60 – 100

2,2

1,8

1,0

1,0

0,30

100 – 150

2,4

1,8

1,0

1,2

0,35

150 – 200

2,5

2,0

1,2

1,4

0,40

200 – 400

2,6

2,2

1,4

1,6

0,55

> 400

2,8

2,2

1,4

1,8

0,65

Възрастни
коне

13,5

4,5

1,8

---------

---------
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Таблица 9
Предписания за настаняване на селскостопански животни в ясли
(при отглеждане и по време на опит)
Видове и тегло,
kg

Минимална площ
на яслата, m 2

Минимална дължина
на яслата, m

Минимална височина на преградата в яслата, m

100 – 150

1,2

2,0

0,9

> 150

2,5

2,5

1,4

Овце < 70

0,7

1,0

0,9

Кози < 70

0,8

1,0

0,9

60 – 100

0,6

1,0

0,9

100 – 150

0,9

1,4

0,9

150 – 200

1,2

1,6

1,4

200 – 350

1,8

1,8

1,4

350 – 500

2,1

1,9

1,4

> 500

2,6

2,2

1,4

Свине

Говеда

Възрастни коне
4,0
2,5
1,6
Яслите се изграждат достатъчно широки, за да позволяват на животното да лежи удобно и да се
изправя и обръща без затруднения.
Таблица 10
Предписания за настаняване на птици в клетки
(при отглеждане и по време на опит)
Вид и тегло, g

Минимална площ за
една птица, cm 2

Минимална
площ за две
птици,
cm 2/птица

Минимална
Минимална дълМинимална висоплощ за три
жина на хранилчина на клетката,
птици или повеката за птица,
cm
че, cm 2/птица
cm

Пилета
100 – 300

250

200

150

25

3

300 – 600

500

400

300

35

7

600 – 1200

1000

600

450

45

10

1200 – 1800

1200

700

550

45

12

1800 – 2400

1400

850

650

45

12

възрастни мъжки > 2400

1800

1200

1000

60

15

Пъдпъдъци
120 – 140
350
250
200
15
4
Площта се изчислява като произведение от дължината и широчината на клетката, измерени
вътрешно и хоризонтално. Височината на клетките се определя като вертикалното разстояние между
най-високата точка на пода и най-ниската точка на върха на клетката.
Размерът на отворите на решетъчните подове е не по-голям от 10 × 10 mm за млади пилета и
25 × 25 mm за ярки и възрастни. Дебелината на тела е най-малко 2 mm. Наклонът не превишава
14 % (8 градуса). Поилките са със същата дължина, както и хранилките. Ако има нипелни поилки
или чашки, всяка птица трябва да има достъп най-малко до две поилки или чаши. В клетките се
осигуряват кацалки и птиците в единични клетки могат да се виждат една друга.
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Раздел II
Допълнителни насоки по минималните площи
на клетките

Фиг. 4. Минимална площ на пода на клетката,
като се взема предвид теглото на морско свинче
(при отглеждане и по време на опит). Плътната
линия EU – EU дава минималната площ, която
трябва да бъде осигурена
Фиг. 1. Минимална площ на пода на клетката,
която се осигурява в зависимост от теглото на
мишките (при отглеждане и по време на опит).
Линията EU – EU дава минималната площ, която
трябва да бъде осигурена

Фиг. 5. Минимална площ на пода на клетката,
като се взема предвид теглото на заек (при отглеждане и по време на опит). Плътната линия,
EU – EU дава минималната площ, която трябва
да бъде осигурена

Фиг. 2. Минимална площ на пода на клетката, като се взема предвид теглото на плъх (при
отглеждане и по време на опит). Плътната линия
EU – EU дава минималната площ, която трябва
да бъде осигурена
Фиг. 6. Минимална площ на пода на клетката за зайкиня с неотбити малки (по време на
размножаване). Като се взема предвид теглото
на зайката, плътната линия EU – EU дава минималната площ, която трябва да бъде осигурена

Фиг. 3. Минимална площ на пода на клетката, като се взема предвид теглото на сирийски
хамстер (при отглеждане и по време на опит).
Плътната линия EU – EU дава минималната
площ, която трябва да бъде осигурена

Фиг. 7. Минимална площ на пода на клетката, като се взема предвид теглото на котка
(при отглеждане и по време на опит). Плътната
линия EU – EU дава минималната площ, която
трябва да бъде осигурена
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Раздел III
Насока за оценяване гъстотата на животните
в клетките

Фиг. 8. Предписание за отношението между
броя на мишките в клетка и площта на пода на
клетката (при отглеждане и по време на опит).
Линиите представляват средните тегла и съответстват на линията EU – EU във фиг. 1

Фиг. 9. Предписание за отношението между
броя на плъховете в клетката и площта на пода
на клетката (при отглеждане и по време на
опит). Линиите представляват средните тегла
и съответстват на линията EU – EU във фиг. 2.

Фиг. 10. Предписание за отношението между
броя на хамстерите в клетка и площта на пода
на клетката (при отглеждане и по време на
опит). Линиите представляват средните тегла
и съответстват на линията EU – EU във фиг. 3

Фиг. 11. Предписание за отношението между
броя на морските свинчета в клетка и площта
на пода на клетката (при отглеждане и по време
на опит). Линиите представляват средните тегла
и съответстват на линията EU – EU във фиг. 4
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Приложение № 5
към чл. 22, ал. 1.

Фиг. 12. Предписание за отношението между
броя на зайците в клетка и площта на пода на
клетката (при отглеждане и по време на опит).
Линиите представляват средните тегла и съответстват на линията EU – EU във фиг. 5

(Прилага се от 1.01.2017 г.)
Раздел Б: Раздел за отделните видове
1. Мишки, плъхове, песчанки, хамстери и
морски свинчета
В тази и следващите таблици за мишки,
плъхове, песчанки, хамстери и морски свинчета
под „височина на заграждението“ се разбира
вертикалното разстояние между пода и тавана
на заграждението, като тази височина се прилага
за повече от 50 % от минималната подова площ
на заграждението преди добавяне на елементи
за облагородяване на средата.
При разработване на опити се отчита потенциалният растеж на животните, за да се осигури
достатъчно пространство (както е посочено подробно в таблици 1.1 – 1.5) за периода, в който
се провежда изследването.

Таблица 1.1
Мишки
Телесно тегло
(g)
Настаняване до 20
по време на над 20 до 25
опити
над 25 до 30
над 30
Развъждане

Минимален размер
на заграждението
(cm 2 )

Подова площ
на животно
(cm 2 )

330
330
330
330

60
70
80
100

330
За моногамна двойка
(без/със роднинство)
или три животни (с
роднинство). За всяка
допълнителна женска с малки се добавят 180 cm 2

Минимална височи- Дата, на
на на заграждение- прилагато (cm)
не
12
12
12
12

1 януари
2017 г.

12

Настаняване по-малко от 20
при развъждане (*)
Размер на заграждението
950 cm 2

950

40

12

Размер на за- по-малко от 20
граждението
1500 cm 2

1500

30

12

(*) Отбити от кърмене мишки могат да се държат при тази висока гъстота на отглеждане за кратко време
след отбиването им до извеждане, но при условие че животните са настанени в по-големи заграждения
с подходящо облагородена среда и тези условия за настаняване не предизвикват повишена степен на
агресивност, заболеваемост или смъртност, стереотипно или друго поведенческо отклонение, отслабване
или други физиологични или поведенчески реакции на стрес.

С Т Р. 4 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

Таблица 1.2
Плъхове
Телесно тегло
(g)
Н а с т а н я в а не до 200
по вр еме н а над 200 до 300
опити (*)
над 300 до 400
над 400 до 600
над 600
Развъждане

Н а с т а н я в а не
п р и р а з в ъ ждане (**)
Размер на заг ра ж дението
1500 cm 2

Минимален размер
на заграждението
(cm 2 )

Подова площ
на животно
(cm 2 )

Минимална височина на заграждението (cm)

Дата на
прилагане

800
800
800
800
1500

200
250
350
450
600

18
18
18
18
18

1 януари
2017 г.

800
Майка с малки. За
вся ко доп ъ л н и т елно животно в зряла
възраст, добавено за
постоянно в заграждението, се добавят
400 cm 2

18

до 50
над 50 до 100
над 100 до 150
над 150 до 200

1500
1500
1500
1500

100
125
150
175

18
18
18
18

Н а с т а н я в а не до 100
п р и р а з в ъ ж- над 100 до 150
дане (**)
над 150 до 200
Размер на заг ра ж дението
2500 cm 2

2500
2500
2500

100
125
150

18
18
18

(*) При дългосрочни проучвания, ако към края на тези проучвания пространството е под допустимото
за животински индивид, се отдава приоритет на поддържането на стабилни социални структури.
(**) Отбити от кърмене плъхове могат да се държат при тази висока гъстота на отглеждане за кратко
време след отбиването им до извеждане, но при условие че животните са настанени в по-големи заграждения с подходящо облагородена среда и тези условия за настаняване не предизвикват повишена
степен на агресивност, заболеваемост или смъртност, стереотипно или друго поведенческо отклонение,
отслабване или други физиологични или поведенчески реакции на стрес.

Таблица 1.3
Песчанки (джербили)

Настан яване по
време на опити
Развъждане

Телесно
тегло (g)

Минимален размер
на заграждението
(cm 2)

Подова площ
на животно
(cm 2)

до 40
над 40

1200
1200

150
250

1200
Моногамна двойка
или три животни с
потомство

Минимална висоДата на
чина на загражде- прилагане
нието (cm)
18
18
18

1 януари
2017 г.
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Таблица 1.4
Хамстери
Телесно тегло
(g)

Минимален размер на заграждението (cm 2)

Подова
площ на
животно
(cm 2)

Минимална
височина на
заграждението
(cm)

Дата на
прилагане

800
800
800

150
200
250

14
14
14

1 януари
2017 г.

Настаняване по време до 60
на опити
над 60 до 100
над 100
Развъждане

800
Майка или моног а м н а д вой к а с
малки

Настаняване при раз- по-малко от 60
въждане (*)

14

1500

100

14

(*) Отбити от кърмене хамстери могат да се държат при тази висока гъстота на отглеждане
за кратко време след отбиването им до извеждане, но при условие че животните са настанени
в по-големи заграждения с подходящо облагородена среда и тези условия за настаняване не
предизвикват повишена степен на агресивност, заболеваемост или смъртност, стереотипно
или друго поведенческо отклонение, отслабване или други физиологични или поведенчески
реакции на стрес.
Таблица 1.5

Морски свинчета
Телесно тегло (g)

Настанява- до 200
не по време над 200 до 300
на опити
над 300 до 450
над 450 до 700
над 700

Минимален размер на
заграждението (cm2)

Подова площ
на животно
(cm2)

Минимална височина на заграждението (cm)

1800
1800
1800
2500
2500

200
350
500
700
900

23
23
23
23
23

Дата на
прилагане
1 януари
2017 г.

Развъждане

2500
Двойка с малки. За всяка допълнителна женска за развъждане се
добавят 1000 cm2
2. Питомни (домашни) зайци
По време на научни изследвания, когато целта на проекта налага животните да се държат при
условия, сходни на тези за животните в търговски селскостопански предприятия (ферми), се изисква
това да става, като се спазват изискванията на Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни (в сила от 1.05.2006 г. – ДВ, бр. 18
от 2006 г.), въвеждаща изискванията на Директива 98/58/ЕО (1).
В границите на заграждението се осигурява издигнато място. Издигнатото място служи на животните за излягане и сядане, както и да се промъкват под него, но не трябва да заема повече от 40 %
от подовото пространство. Когато поради научни или ветеринарномедицински причини не може да
се използва издигнато място, заграждението е с 33 % по-голямо за един заек и с 60 % по-голямо за
два заека. Когато издигнатото място се осигурява на зайци на възраст под 10 седмици, минималният
му размер е 55 cm на 25 cm, а височината над пода позволява на животните да го използват.
Таблица 2.1
Зайци на възраст над 10 седмици
Таблица 2.1 следва да се използва както за клетки, така и за кошари. За третия, четвъртия, петия
и шестия заек се добавя подова площ от поне 3000 cm 2 на заек, а за всеки допълнителен заек след
шестия се добавят поне по 2500 cm 2 .
Крайно телесно
тегло (kg)

Минимална подова площ за едно или
две хармонични в социално отношение
животни (cm 2)

Минимална височина (cm)

Дата, на прилагане

по-малко от 3
от 3 до 5
над 5

3500
4200
5400

45
45
60

1 януари 2017 г.
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Таблица 2.2
Зайка с малки
Тегло на
зайката (kg)
по-малко от 3
от 3 до 5
над 5

Минимален размер на
заграждението (cm2)

Допълнителна площ за
кутии за леговище (cm2)

Минимална
височина (cm)

3500
4200
5400

1000
45
1200
45
1400
60
Таблица 2.3
Зайци на възраст до 10 седмици
Таблица 2.3 следва да се използва както за клетки, така и за кошари.

Възраст

Минимален размер
на заграждението
(cm2)

отбити, до 7 седмици
от 7 до 10 седмици

4000
4000

Минимална подова
площ на животно
(cm2)

Минимална
височина (cm)

Дата на
прилагане
1 януари
2017 г.

Дата на
прилагане

800
40
1 януари
1200
40
2017 г.
Таблица 2.4
Зайци: Оптимални размери за издигнати места в заграждения с размери, посочени в таблица 2.1
Възраст в седмици
Възраст

Крайно телесно
тегло (kg)

Оптимален размер
(cm × cm)

Оптимална височина от пода на
заграждението (cm)

Дата на
прилагане

над 10

по-малко от 3
от 3 до 5
над 5

55 × 25
55 × 30
60 × 35

25
25
30

1 януари
2017 г.

3. Котки
Котки не се настаняват самостоятелно за повече от двадесет и четири часа. Котки, които проявяват
системна агресивност към други котки, се настаняват самостоятелно, единствено ако не е възможно
да се намери подходящ компаньон за тях. За всички индивиди, настанени по двойки или в група,
социалният стрес се преценява минимум веднъж седмично. Могат да се настаняват самостоятелно
женски с малки, които са на възраст до четири седмици, или женски в двете последни седмици от
бременността.
Таблица 3
Котки
Минималното пространство за държане на котка майка с котилото е това за една котка, като се
разширява постепенно, така че до четиримесечна възраст котилото да се премести, за да се спазят
посочените по-долу изисквания за пространството за котките в зряла възраст.
Местата за хранене и за тоалетна се разполагат на разстояние поне 0,5 метра едно от друго и не
се разменят.
Под (*) (m2)
Минимум за едно животно в
зряла възраст

1,5

Рафтове (m2)
0,5

0,75

Допълнение за всяко добавено
животно

Височина (m)
2

Дата на
прилагане
1 януари
2017 г.

0,25

(*) Подова площ, с изключение на рафтовете.

4. Кучета
Таблица 4.1
Кучета
Когато са подложени на опити в съответствие с тази наредба, кучета, настанени по двойки или
в групи, могат да бъдат ограничавани до половината от общото предоставено пространство (2 m 2 за
куче до 20 kg, 4 m 2 за куче над 20 kg), ако това разделяне е от основно значение за научните цели.
Периодът, за който дадено куче е ограничавано по този начин, не превишава четири часа.
Кърмеща женска с малки разполага с допустима площ, равна на тази за една женска без малки
с равностойно тегло. Кошарата за кутретата се проектира така, че женската да може да има достъп
до допълнително помещение или до издигнато пространство, което е на разстояние от кутретата.
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Тегло Минимален размер Минимална подова
(kg)
на заграждението
площ за едно или
(m2)
две животни (m2)

до 20
над 20

4
8

Тегло на кучето
(kg)

4
8

ВЕСТНИК

За всяко
допълнително
животно се
добавят минимум
(m2)

Минимална
височина (m)

2
4
Таблица 4.2
Отбити от кърмене кучета

Минимален размер на
Минимална подова
заграждението (m2)
площ на животно (m2)

до 5
над 5 до 10
над 10 до 15
над 15 до 20
над 20
5. Порове

С Т Р. 4 5

4
4
4
4
8

2
2

Дата на
прилагане

1 януари
2017 г.

Минимална
височина (m)

Дата на
прилагане

2
2
2
2
2

1 януари
2017 г.

0,5
1,0
1,5
2
4
Таблица 5
Порове
Минимален размер на заграждението (cm 2)

Минимална по- Минимална Дата, на
дова площ на
височина прилагане
животно (cm 2)
(cm)

Животни до 600 g
4500
1500
50
1 януари
Животни над 600 g
4500
3000
50
2017 г.
Мъжкари в зряла възраст
6000
6000
50
Женска с малки
5400
5400
50
6. Селскостопански животни
По време на научни изследвания, когато целта на проекта налага животните да се държат при
условия, сходни на тези за животните в търговски селскостопански обекти, държането им става при
спазване най-малко на стандартите съгласно Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни (в сила от 1.05.2006 г. – ДВ, бр. 18 от
2006 г.), Наредба № 21 от 2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при
отглеждане на свине (в сила от 1.05.2006 г. – обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.; изм., бр. 64 от 2006 г.), Наредба № 14 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на
телета (в сила от 1.05.2006 г. – обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 6 от 2007 г.), въвеждащи директиви
98/58/ЕО, 91/629/ЕИО (1) и 91/630/ЕИО (2).
Таблица 6.1
Животни от рода на едрия рогат добитък
Телесно тегло
(kg)

до 100
над 100
над 200
над 400
над 600
над 800

до
до
до
до

200
400
600
800

Минимален
размер на
заграждението
(m2)

Минимална
подова площ на
животно (m2/
животно)

2,50
4,25
6,00
9,00
11,00
16,00

2,30
3,40
4,80
7,50
8,75
10,00

Хранилка за
Хранилка за
Дата на
хранене аd libitum ограничено хранене прилагане
на безроги говеда на безроги говеда
(m/животно)
(m/животно)
0,10
0,15
0,18
0,21
0,24
0,30

0,30
0,50
0,60
0,70
0,80
1,00

1 януари
2017 г.

Таблица 6.2
Овце и кози
Телесно тегло
(kg)

Минимален
размер на заграждението
(m2)

по-малко от 20
над 20 до 35
над 35 до 60
над 60

1,0
1,5
2,0
3,0

Минимална поМинимална
Хранилка за
дова площ на
височина на
хранене аd
животно (m2/ преградата (m) libitum�������
(�����
m����
/жиживотно)
вотно)
0,7
1,0
1,5
1,8

1,0
1,2
1,2
1,5

0,10
0,10
0,12
0,12

Хранилка за
ограничено
хранене (m/
животно)

Дата
на прилагане

0,25
0,30
0,40
0,50

1
януари
2017 г.
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Таблица 6.3
Свине и минипрасета
Живо тегло (kg)

Минимален размер
на заграждението (*)
(m2)

Минимална подова
площ на животно
(m2/животно)

до 5
над 5 до 10
над 10 до 20
над 20 до 30
над 30 до 50
над 50 до 70
над 70 до 100
над 100 до 150
над 150
(обикновени) шопари
в зряла възраст

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
5,0
7,5

0,20
0,25
0,35
0,50
0,70
0,80
1,00
1,35
2,50

Минимално пространство
Дата на
за лягане на животно (при прилагане
термонеутрални условия)
(m2/животно)
0,10
0,11
0,18
0,24
0,33
0,41
0,53
0,70
0,95
1,30

1 януари
2017 г.

(*) Прасета могат да бъдат затваряни в по-малки заграждения за кратки периоди от време, например като се
раздели главното заграждение с прегради, когато е обосновано по ветеринарномедицински или изисквани от
целта на опит съображения, например когато се изисква отделно консумиране на храна.

Таблица 6.4
Еднокопитни
Най-късата страна на заграждението е минимум 1,5 пъти височината на животното, измерена
при холката. Височината на тавана на вътрешното заграждение дава възможност на животните да
се изправят в пълен ръст.
Височина на
животното при
холката (между
плешките) (m)
от 1,00 до 1,40
над 1,40 до 1,60
над 1,60

Минимална подова площ на животно (m2/животно)

Минимална
височина на заза всяко животно, за всяко живот- родилен бокс/
граждението (m)
държано самосто- но в група от 4 кобила с конче
ятелно или в гру- или повече жипа до 3 животни вотни
9,0
12,0
16,0

6,0
9,0
(2 × WH) 2 (*)

16
20
20

3,00
3,00
3,00

Дата на прилагане

1 януари 2017 г.

(*) За да се гарантира достатъчно пространство, допустимата площ за всяко отделно животно се основава на
височината му при холката (WH).
7. Птици
По време на научни изследвания, когато целта на проекта налага животните да се държат при
условия, сходни на тези за животните в търговски селскостопански обекти, държането им става при
спазване най-малко на изискванията на Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно отношение при
отглеждане и използване на селскостопански животни (в сила от 1.05.2006 г., ДВ, бр. 18 от 2006 г.),
Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (в сила от 1.05.2006 г. – обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г., изм., бр. 29 от 2007 г., бр. 61 от
2008 г., Наредба № 26 от 2008 г.) за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение
и защита при отглеждане на бройлери (в сила от 15.08.2008 г., ДВ, бр. 72 от 2008 г.), въвеждащи изискванията на директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО и 2007/43/ЕО.
Таблица 7.1
Кокошки
Когато поради научни съображения не могат да бъдат спазени тези минимални размери на загражденията, продължителността на отделянето на птицата се обосновава от отговорното за опита
лице и се определя след консултации с ветеринарен лекар. При подобни обстоятелства птиците могат
да се настаняват в по-малки заграждения, оборудвани с подходящи облагородяващи елементи и с
минимална подова площ 0,75 m 2 .

Телесна маса (g)

до 200
над 200 до 300
над 300 до 600
над 600 до 1200
над 1200 до 1800
над 1800 до 2400
над 2400

Минимален размер Минимална площ
на заграждението
на птица (m2)
2
(m )
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00

0,025
0,03
0,05
0,09
0,11
0,13
0,21

Минимална Минимална дължиДата,
височина
на на хранилката
на прила(cm)
на една птица (cm)
гане
30
30
40
50
75
75
75

3
3
7
15
15
15
15

1 януари
2017 г.
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Таблица 7.2
Домашна пуйка
Всички страни на заграждението са дълги поне 1,5 m. Когато поради научни съображения не могат
да бъдат спазени тези минимални размери на загражденията, продължителността на отделянето на
птицата се обосновава от отговорното за опита лице и се определя след консултации с ветеринарен
лекар. При подобни обстоятелства птиците могат да се настаняват в по-малки заграждения, оборудвани с подходящи облагородяващи елементи и с минимална подова площ 0,75 m 2 и минимална
височина 50 cm за птици до 0,6 kg, 75 cm за птици до 4 kg и 100 cm за птици над 4 kg. Те могат да
се използват за настаняване на малки групи от птици според изискванията за допустима площ, посочени в таблица 7.2.
Телесна маса
(kg)

Минимален размер на заграждението (m2)

до 0,3
над 0,3 до 0,6
над 0,6 до 1
над 1 до 4
над 4 до 8
над 8 до 12
над 12 до 16
над 16 до 20
над 20

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00

Минимална площ Минимална висо- Минимална дължи- Дата на
на птица (m2)
чина (cm)
на на хранилката
прилагане
на една птица (cm)
0,13
0,17
0,30
0,35
0,40
0,50
0,55
0,60
1,00

50
50
100
100
100
150
150
150
150

3
7
15
15
15
20
20
20
20

1 януари
2017 г.

Таблица 7.3
Питомни (домашни) патици и гъски
Когато поради научни съображения не могат да бъдат спазени тези минимални размери на загражденията, продължителността на отделянето на птицата се обосновава от отговорното за опита
лице и се определя след консултации с ветеринарен лекар. При подобни обстоятелства птиците могат
да се настаняват в по-малки заграждения, оборудвани с подходящи облагородяващи елементи и с
минимална подова площ 0,75 m 2 . Те могат да се използват за настаняване на малки групи от птици
според изискванията за допустима площ, посочени в таблица 7.4.
Телесна маса (g)

Минимален размер Пространство
на заграждението
на птица
(m2)
(m2) (*)

Минимална
височина
(cm)

Минимална
дължина на хранилката на една
птица (cm)

Дата на прилагане

Патици
до 300
над 300 до 1200 (**)
над 1200 до 3500
над 3500

2,00
2,00
2,00
2,00

0,10
0,20
0,25
0,50

50
200
200
200

10
10
15
15

2,00
2,00
2,00

0,20
0,33
0,50

200
200
200

10
15
15

1 януари
2017 г.

Гъски
до 500
над 500 до 2000
над 2000

(*) В тази площ се включва водоем с минимална площ 0,5 m2 на 2m2 заграждение с минимална дълбочина 30
cm. Водоемът може да представлява до 50 % от минималния размер на заграждението.
(**) Неоперени птици могат да се държат в заграждения с минимална височина 75 cm.

Таблица 7.4
Питомни (домашни) патици и гъски: минимални размери на водоемите (*)
Площ (m2)

Дълбочина (cm)

Патици

0,5

30

Гъски

0,5

от 10 до 30

(*) Размерите на водоемите са за 2 m2 заграждение. Водоемът може да представлява до 50 % от минималния
размер на заграждението.
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Таблица 7.5
Питомни (домашни) гълъби
Загражденията са дълги и тесни (например 2 m на 1 m), а не квадратни, за да се позволи на птиците да правят кратки полети.
Размер на
групата

Минимален размер на заграждението (m2)

Минимална
височина (cm)

Минимална
Минимална дължина
Дата на
дължина на хра- от пръта за една птица прилагане
нилка за една пти(cm)
ца (cm)

до 6

2

200

5

30

от 7 до 12

3

200

5

30

за всяка
допълнителна
птица над 12

0,15

5

30

8. Пъдпъдъци, петнисти сипки, земноводни,
влечуги и други диви животни по време на
научни изследвания се настаняват и отглеждат
при спазване на изискванията на наредбата по
чл. 17, ал. 5.
9. Риби
9.1. Водоснабдяване и качество на водата
По всяко време се осиг у рява подход ящо
водоснабдяване с подходящо качество на водата. Дебитът на водата в системи с оборотна
циркулация или филтрация в рамките на резервоарите трябва да е достатъчен и гарантира, че
качеството на водата се поддържа в приемливи
граници. Когато се налага, водата се филтрира
или третира, за да се отстранят вредни за рибите
вещества. Характеристиките на качеството на
водата по всяко време трябва да са такива, че да
са в приемливи граници, поддържащи нормална
физиологическа активност за всички видове и
на всеки етап на развитие. Течението на водата
позволява на рибите да плуват свободно и да
поддържат нормално поведение. Рибите разполагат с достатъчно време за аклиматизация и за
адаптиране към промените в условията, свързани
с качеството на водата.
9.2. Кислород, азотни съединения, pH и соленост
Концентрацията на кислород се съобразява
с изискванията на всеки отделен вид и на целите, с които се отглежда. При необходимост
се осигурява допълнителна аерация на водата
в резервоара. Поддържа се ниска концентрация
на азотните съединения.
По възможност рН на водата се адаптира към
видовете риби и се поддържа на стабилно ниво
без резки промени. Солеността се адаптира към
изискванията на видовете риби и към жизнения
цикъл на рибите. Промените в солеността трябва
да се извършват постепенно.
9.3. Температура, осветление, шум
Температу рата се поддържа в оптимални
граници за отглежданите видове риби и по възможност се поддържа на стабилно ниво. Промените в температурата трябва да се извършват
постепенно. Рибите се отглеждат при подходяща
за тях смяна светло/тъмно. Нивата на шум се

1 януари
2017 г.

поддържат на минимално равнище и доколкото
е възможно, когато има оборудване, работещо
шумно или предизвикващо вибрации, като токови генератори или системи за филтрация, то се
отделя от съоръженията за отглеждане на риби.
9.4. Гъстота на популацията и обогатяване и
облагородяване на околната среда
Гъстотата на популацията се основава на
общите нужди на рибите според условията на
околната среда, здравето и благоденствието.
Рибите трябва да разполагат с достатъчен обем
вода, за да могат да плуват нормално и като се
вземат предвид техният размер, възрастта им,
здравето и методът на хранене. На рибите се
осигурява подходящо облагородяване на средата,
като убежища или дънен субстрат, освен ако поведенческите характеристики не изискват такива.
9.5. Хранене и манипулации
Рибите се хранят с подходяща за съответния
вид храна, с подходящи честота и количество.
Особено внимание се обръща при хранене на
ларви на риби при превключване от жива към
изкуствена храна. С рибите се работи внимателно и манипулациите с тях са колкото се може
по-редки.

Приложение № 6
към чл. 28, ал. 4

Разрешени методи за умъртвяване на опитни
животни
Методи за умърт- Животински вид, за който
и
�����
довяване на животни методът е подходящ,������
пълнителни изисквания/
указания
1

2

1. Свръхдоза анес Всички животни, като предтетик, подходяща варително се дава успокоиза размера и вида телно
животни
2. Проникващ при Големи влечуги
хванат болт
Зайци
Големи бозайници
3. Въглероден ди- Птици
оксид
Гризачи (без фетални и новородени)
Задължително постепенно
прилагане
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4. Пречупване на Птици, гризачи и зайци до
гръбначния стълб 1 kg (на птици над 250 g и на
в областта на врата гризачи и зайци над 150 g се
дава успокоително)
5. Механичен удар Риби
върху черепа
Земноводни
Влечуги
Гризачи под 1 kg
Птици и зайци под 5 kg
Новородени кучета, котки,
порове и лисици
6. Обезглавяване

Птици под 250 g
Гризачи (когато не са възможни други начини)

7.
Зашеметяване Гризачи
чрез електрически За приложение при риби,
ток
земноводни, птици, зайци,
кучета, котки, порове, лисици
и големи бозайници се изисква специално оборудване
8. Инертни газове Птици
(Ar, N2)
Гризачи
Прасета
9.
Прострелване
със свободно изстрелван куршум с
подходящи пушка,
пистолет и амуниции

Влечуги
Големи бозайници
Кучета, котки, порове и лисици (когато не са възможни
други начини)
Извършва се само от опитни
стрелци и при полеви условия

Приложение № 7
към чл. 34, ал. 2, т. 1
Компетентност на персонала, работещ с опит
ни животни
· Разработващи проекти и опити, извършващи
опити върху животни и умъртвяване на животни
· Полагащи грижи за животните
Съдържание на курсовете за обучение на
персонала, полагащ грижи за опитните животни
или извършващ опити с животни (персонала на
ползватели, развъдчици и доставчици)
1. Действащо национално законодателство,
свързано с придобиването, отглеждането, грижите и използването на животни за научни цели.
2. Етични норми във връзка с взаимоотношенията между хората и животните, присъщата
стойност на живота и аргументи за и против
използването на животни за научни цели.
3. Фундаментална биология и биология за
отделните видове във връзка с анатомията, физиологичните характеристики, размножаването,
генетиката и генетичните изменения.
4. Поведение, отглеждане и облагородяване
на жизнената среда на животните.
5. Методи на манипулация, съобразени с
видовете животни, и опити, когато е уместно.
6. Управление на здравето и хигиената на
животните.
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7. Разпознаване на специфични за видовете
дистрес, болка и страдания по отношение на найразпространените лабораторни видове животни.
8. Анестезия, обезболяващи методи и умъртвяване.
9. Използване на хуманно приключване на
опитите.
10. Изисквания за прилагане на принципа
на заместване и намаляване използването на
животни в опити и облекчаване на болката и
страданието при развъждането, настаняването,
грижите за и използване на животните в опити.
11. Изработване на опити и проекти според
случая.

Приложение № 8
към чл. 43, ал. 2
Класификация за тежест на опитите
Раздел I
Критерии на определяне
При определянето на категорията тежест
на опита се взема предвид всяка една интервенция или манипулация с животно в рамките
на определен опит. Категорията тежест се определя въз основа на най-тежките последици,
които животното има вероятност да изпита
след прилагане на всички подходящи техники
за облекчаване.
При определянето на категорията тежест
на опита се вземат предвид и видът на опита
и ред други фактори. Всички тези фактори се
разглеждат на индивидуална основа.
Свързаните с опита фактори включват:
· вида манипулация,
· естеството на болката, страданието, дистреса или трайното увреждане, причинени от
(всички елементи на) опита, и нейната интензивност, продължителността, честотата и
множеството използвани техники,
· кумулативното страдание в рамките на
опита,
· възпрепятстване на изразяването на естествено поведение, включително ограничения
върху стандартите за настаняване, отглеждане
и грижи.
В раздел III са дадени примери за опити,
определени за всяка от категориите тежест
въз основа на факторите, свързани единствено
с вида на опита. Те предоставят първото обозначение на това, коя класификация би била
най-подходяща за определен вид опит.
За целите на окончателната класификация
за тежест на опита обаче се вземат предвид и
следните допълнителни фактори, разглеждани
на индивидуална основа:
· видове и генотип,
· зрялост, възраст и пол на животното,
· степен на приученост на животното към
опита,
· ако се налага повторно използване на животното, реалната тежест на предишните опити,
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· използваните методи за намаляване или
премахване на болка, ст радание и дист рес,
включително облекчаване на условията за настаняване, отглеждане и грижи,
· хуманно приключване на опита.

Раздел II
Примери за различни видове опити, опре
делени за всяка от категориите тежест въз
основа на факторите, свързани единствено с
вида на опита
1. Лека:
а) поставяне на анестезия, освен с единствена
цел умъртвяване;
б) фармакокинетично проучване, при което
се поставя една доза и се вземат ограничен брой
кръвни проби (общо < 10 % от циркулиращия
обем) и не се очаква веществото да причини
забележими неблагоприятни последици;
в) неинвазивно изобразяване на животни
(напр. ядрено-магнитен резонанс, MRI) с подходящо успокоително или анестезия;
г) повърхностни опити, напр. биопсии на
ушите и опашката, нехирургическо подкожно
имплантиране на минипомпи и транспондери;
д) прилагане на външни телеметрични уреди,
които причиняват само незначителни вреди на
животните или незначителна намеса в нормалната им активност и поведение;
е) прилагане на вещества чрез подкожни,
вътремускулни, интраперитонеални пътища,
със сонда и интравенозно в повърхностни кръвоносни съдове, като веществото има съвсем
леко отражение върху животното и количествата са съобразени с телесната маса и вида
на животното;
ж) индукция на тумори или спонтанни тумори, които не причиняват забележими клинични неблагоприятни последици (напр. малки,
подкожни, неинвазивни нодули);
з) развъждане на генетично изменени животни с очакван резултат – фенотип с леки ефекти;
и) изменен х ранителен реж им, който не
отговаря на всички хранителни нужди на животните и се очаква да причини лека клинична
анормалност в рамките на проучването;
й) краткосрочно (< 24 ч) ограничаване в
метаболитни клетки;
к) проучвания, свързани с краткосрочно лишаване от социални партньори, самостоятелно
настаняване в клетка на възрастни плъхове или
мишки от социален тип;
л) модел и, кои т о из ла гат ж и во т н и т е на
вредни стимули, които за кратко са свързани
с лека болка, страдание или дистрес и които
животното може успешно да избегне;
м) комбинация от или натрупване на следните примери може да доведе до класификация
тип „лека“:
· оценка на телесния състав чрез неинвазивни
мерки и с минимално ограничение;
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· наблюдение на ЕКГ с неинвазивни техники
при минимално или никакво ограничение на
приучените животни;
· прилагане на външни телеметрични уреди, които не се очаква да причинят вреда на
социално адаптирани животни и не пречат на
нормалната активност и поведение;
· развъждане на генетично изменени животни, които не се очаква да проявят клинично
забележим неблагоприятен фенотип;
· добавяне на инертни маркери в хранителния режим, за да се проследи процесът на
храносмилане;
· отнемане на храна за < 24 ч при възрастните плъхове;
· извеждане на открито.
2. Средна:
а) честото п ри лагане на вещест ва за тестване, кои то п редизвик ват средни к лини чни
по с лед и ц и , и в з ема не т о н а к р ъвн и п р о би
(> 10 % от ци рк ули ращи я обем) п ри ж ивотно в съзнание в рамк и те на н яколко дни без
зам яна на обема;
б) п роу ч ва н и я за ус та новя ва не на доза,
предизвикваща остри последици, тестове за
хронична токсичност/карциногенност без летален край;
в) хирургия с прилагане на обща анестезия и
подходяща аналгезия, свързано с постхирургическа болка, страдание или влошаване на общото
състояние; примери за това са: торакотомия,
к ра н ио т ом и я, ла паро т ом и я, орх и дек т ом и я,
лимфаденектомия, тиреоидна хирургия, ортопедична хирургия с ефективно стабилизиране
и т рет и ране на раната, т рансп лан таци я на
органи с ефективно управление на отхвърлянето, хирургическо имплантиране на катетри
или биометрични уреди (напр. телеметрични
предаватели, минипомпи и др.);
г) модели на индукция на тумори или спонтанни тумори, които се очаква да предизвикат
средна болка или дистрес или средна степен на
нарушаване на нормалното поведение;
д) облъчване или химиотерапия със сублетална доза или с летална доза, но с възстановяване
на имунната система; очакваните неблагоприятни последици биха били от леки до средни,
с кратка продължителност (< 5 дни);
е) развъждане на генетично изменени животни с очакван резултат – фенотип със средни
ефекти;
ж) създаване на генетично изменени животни
посредством хирургически опити;
з) използване на метаболитни клетки, включващи средно ограничение на движението за
дълъг период от време (до 5 дни);
и) проу чвания с изменен хранителен режим, който не отговаря на всички хранителни
нужди на животните и се очаква да причини
средна клинична анормалност в рамките на
проучването;
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й) отнемане на храна за 48 часа при възрастните плъхове;
к) подбуждане на реакции към бягство и избягване, при които животното не е в състояние
да избяга или да избегне стимула и се очаква
това да причини среден дистрес.
3. Тежка:
а) тестване на токсичност, при което крайният етап на опита е смърт или се очакват
с м ър т н и с л у ч а и и с е п р ед и зви к в ат о с т ри
патофизиологични състояния; така например
изпитвания за остра токсичност при една доза
(вж. ръководството на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD)
относно изпитванията);
б) изпитване на уред, чиято неизправност
може да причини силна болка, дистрес или
смърт на животното (например уреди, подпомагащи сърдечната дейност);
в) изпитване на безопасност и ефикасност
на ваксина, което се характеризира с трайно
в лош а в а не н а с ъ с т оя н ие т о н а ж и во т но т о,
прогресивна болест, водеща до смърт, свързано с дълготрайна средна болка, дистрес или
страдание;
г) облъчване или химиотерапия с летална
доза без възстановяване на имунната система
или възстановяване с предизвикване на GvHD;
д) състояния с индукция на тумори или със
спонтанни тумори, които се очаква да предизвикат прогресивна смъртоносна болест, свързани с дълготрайна средна болка, дистрес или
страдание; така например тумори, причиняващи
кахексия, инвазивни тумори на костите, тумори,
водещи до метастатично разпространение, и
тумори, които преминават в язва;
е) хирургически и други интервенции при
животни с прилагане на обща анестезия, които се очаква да доведат до силна или трайна
средна следоперативна болка, страдание или
дист рес или силно и т райно влошаване на
общото състояние на животните; предизвикване на помощни хиру ргически остеотомии
с цел достъп до конкретна област (фрактури),
т орако т оми я без под ход яща ана лгези я и ли
травма с цел предизвикване на полиорганна
недостатъчност;
ж) трансплантация на органи, при които отхвърлянето на органа може да доведе до силен
дистрес или влошаване на общото състояние
на животните (напр. ксенотрансплантация);
з) развъждане на животни с генетични увреждания, които се очаква да изпитат силно
и т райно влошаване на общото състояние,
например болестта на Хънтингтън, мускулна
дист рофи я, х ронични рецидивиращи форми
на неврит;
и) използване на метаболитни клетки, включващи сериозно ограничение на движението за
дълъг период от време;
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й) неизбежен електрошок (напр. за предизвикване на приучена безпомощност);
к) пълно изолиране за продължителни периоди на социални видове, напр. кучета;
л) имобилизационен стрес с цел предизвикване на гастритна язва или сърдечна недостатъчност при плъхове;
м) п рин уди телно п л у ване и ли тестове с
упражнения, водещи до изтощение като краен
етап на опита.

Приложение № 9
към чл. 51, ал. 3, т. 2
Предписания за стайна температура (живот
ни, отглеждани в клетки, кошари или обори)
Вид на животните

Оптимална температура в °С

Мишки
Плъхове
Хамстери
Песчанки (Gerbillinae)
Морски свинчета

20 – 24

Зайци
Котки
Кучета

15 – 21

Порови (Mustellidae)
Птици
Гълъби
Свине
Кози
Овце

10 – 24

Говеда
Коне
Температурите в таблицата се прилагат за
възрастни здрави животни.
За новородени, млади или животни без козина
стайната температура може да бъде по-висока
от посочената според преценката на ветеринарния лекар.
Температурата на помещенията трябва да бъде
регулирана в съответствие с възможните промени
в термичната регулация на животните, която
може да се дължи на специални физиологични
условия или на резултата от опита.
В съответствие с климатичните условия, преобладаващи в различните региони на Република
България, може да се осигури вентилационна
система, която има капацитет едновременно да
топли и охлажда доставения въздух.
В обектите, в които се извършват опити с
животни, може да се извършва по-прецизен температурен контрол в помещенията за обитаване.
10204
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 14
от 15 октомври 2012 г.

за летищата и летищното осигуряване
(Продължение от бр. 86)
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2
Цветове на наземните аеронавигационни свет
лини, маркировките, знаците и таблата
1. Общи положения
В това приложение са дадени техническите
условия за определяне границите на хроматичност
на цветовете на наземните аеронавигационни
светлини, маркировките, знаците и таблата. Тези
условия съответстват на действащите условия
на Международната комисия по светлотехника
(МКC) от 1983 г.
Не е възможно да се поставят такива технически условия за цветовете, че напълно да
се изключи възможността за неправилното им
възприятие. За достатъчно надеждното разпознаване е важно осветяването на окото значително
да превишава прага на възприемане, за да не
се промени цветът вследствие на избирателното
атмосферно отслабване и цветовото зрение на
наблюдателя да е нормално. При много силно
осветяване на окото съществува опасност за
изкривено възприемане на цвета, което може
да е предизвикано от близък силен светлинен
източник с голяма интензивност.
Харак теристик ите на х роматичност та са
съставени въз основа на възприятията и съответстват на координатната система, приета
от Международната комисия по светлотехника
(МКC) на осмата є сесия в Кембридж (Англия) през 1931 г. (вж. CIE Publication No 15,
Colorimetry (1971).
2. Цветове на наземните аеронавигационни
светлини
2.1. Хроматичност
2.1.1. Характеристиките на хроматичността
на наземните аеронавигационни светлини са в
следните граници:
Уравнения на МКC (вж. фиг. 1 – 1)
а) червен
равнина на пурпурния
цвят
y = 0,980 – x;
равнина на жълтия цвят y = 0,335;
б) жълт
равнина на червения
цвят
y = 0,382;
равнина на белия цвят y = 0,790 – 0,667x;
равнина на зеления
цвят
y = x – 0,120;
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в) зелен
равнина на жълтия
цвят
равнина на белия цвят
равнина на синия цвят
г) син
равнина на зеления цвят
равнина на белия цвят
равнина на пурпурния
цвят
д) бял
равнина на жълтия
цвят
равнина на синия цвят
равнина на зеления
цвят
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x = 0,360 – 0,080y;
x = 0,650y;
y = 0,390 – 0,171x;
y = 0,805x + 0,065;
y = 0,400 – x;
x = 0,600y + 0,133;

x = 0,500;
x = 0,85;
y = 0,440;
и y = 0,150 +0,640x;

равнина на пурпурния
цвят
y
и
е) променливо бял
равнина на жълтия
цвят
x
и
равнина на синия цвят x
равнина на зеления
цвят
y
и
равнина на пурпурния
цвят
y
и

= 0,050 + 0,750x;
y = 0,382;

= 0,55 +0,750y;
x = 1,185 – 1,500y;
= 0,285;
= 0,440;
y = 0,150 + 0,640x;
= 0,050 + 0,750x;
y = 0,382.

Забележка: Ръководство за промени в хроматичността в резултат на температурния ефект върху
филтриращите елементи е дадено в Aerodrome
Design Manual (Doc 9157), част 4.
2.1.2. Когато не е необходимо да се намалява
силата на светлината или когато наблюдатели с
аномалия на цветовото зрение е необходимо да
определят цвета на светлините, зелените сигнали
са в следните граници:
равнина на жълтия
цвят
y = 0,726 – 0,726x;
равнина на белия цвят x = 0,650y;
равнина на синия цвят y = 0,390 – 0,171x.
2.1.3. Когато е по-важно да се увеличи надеждността на разпознаване отколкото максимално
да се увеличи далечината на видимост, зелените
светлини са в следните граници:
равнина на жълтия
цвят
y = 0,726 – 0,726x;
равнина на белия цвят x = 0,65y – 0,041;
равнина на синия цвят y = 0,390 – 0,171x.
2.2. Разлики между светлините
2.2.1. Ако е необходимо да се осигури разлика
между бялата и жълтата светлина, те или се разполагат близо една до друга, или проблясъците
им се редуват с малък интервал, например от
една и съща светлина.
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2.2.2. Ако е необходимо да се осигури разлика
между жълтата и зелената и(или) бялата светлина,
например на осовите светлини на изходящата ПР,
данните на жълтата светлина по координатната
ос y са не по-големи от 0,40.
Забележка. Равнините на белия цвят са съставени,
изхождайки от предположението, че ще се използват
в такива условия, когато характеристиките (нивата
на цветовия спектър) на източника на светлина са
предимно постоянни.
2.2.3. Променливо белият цвят се използва
за светлини, чиято интензивност следва да се
регулира, например, за да се избегне заслепяване. За да може да се различи този цвят от
жълтия, светлините се проектират и експлоатират така, че:
а) координата x на жълтата светлина е поголяма от координата x на бялата светлина поне
с 0,050; и
б) светлините се разполагат така, че жълтите
да се виждат едновременно и да са в непосредствена близост до белите светлини.
2.2.4. Проверките за съответствие на параметрите на наземните аеронавигационни светлини със параметрите, показани на фиг. 1-1,
се осъществяват чрез измервания в пет точки
на зоната, ограничена от най-малката вътрешна крива на изоканделите (вж. диаграмата на
изоканделите в приложение № 9), при номинален ток или напрежение. Когато диаграмата
на изоканделите има елипсовидна или кръгла
форма, параметрите на цветовете се измерват
в центъра и в точките, определящи хоризонталните и вертикалните граници. Когато диаграмата на изоканделите има правоъгълна
форма, параметрите на цветовете се измерват
в центъра и в крайните точки на диагоналите
(ъглите). Параметрите на цветовете на светлините се съпоставят с параметрите, определени
от външната крива на изоканделите, за да се
удостовери отсъствието на такава промяна на
цвета, която би довела до неправилното възприемане на сигнала от пилота.
Забележка 1. За външната крива на изоканделите се правят измервания на координатите на
цветовете и регистрирането им, за да може съответният упълномощен орган да направи анализ
на резултатите и да вземе решение за тяхното
съответствие.
Забележка 2. Някои от светлините могат да се намират в полезрението на пилотите и да се ползват
от тях с посока, която не обхваща външната крива
на изоканделите (например светлините на „стоп“
линията в местата на изчакване на ПИК със значително разширение). В тези случаи съответният
упълномощен орган оценява фактическото им
използване и при необходимост изисква проверка
за определяне промяната на цвета в диапазона на
ъглите, необхванати от външната крива.
2.2.5. Параметрите на цвета на визуалните
глисадни индикатори и на другите групи светлини, които имат сектори на преход от един
цвят в друг, се измерват в точките, показани в
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т. 2.2.4, като в зоните цветовете се разглеждат
поотделно, и в границите на 0,5° в преходния
сектор няма нито една светлина.
3. Цветове на маркировката, знаците и таблата
Забележка 1. Дадените характеристики на цветовете се отнасят за прясно боядисани повърхности.
Обикновено цветовете, използвани за маркировките, знаците и таблата, с течение на времето се
променят и затова се подновяват.
Забележка 2. Инструкциите за цветовете на повърхностите са дадени в документ на МКC, озаглавен
„Препоръки по отношение на цветовете на повърхностите за визуална сигнализация“ (документ
№ 39-2 (TC-106) 1983 г.
Забележка 3. Препоръчителните технически изисквания към осветяваните табла, дадени в т. 3.4, са
временни и се базират на техническите изисквания
на МКC към осветяваните знаци. Техническите
изисквания се преразглеждат и уточняват, когато
МКC разработи технически изисквания към осветяваните табла.
3.1. Коефициентите на хроматичност и яркост
на обикновените цветове и на цветовете на светлоотразяващите материали, а също и на цветовете
на знаците и таблата (с вътрешно осветление)
се определят при следните стандартни условия:
а) ъгъл на осветяване 45°;
б) посока на наблюдение – перпендикулярна
на повърхността;
в) източник на светлина – стандартен източник на светлина D 65 на МКC.
3.2. Когато коефициентите на хроматичност
и яркост на обикновените цветове на маркировката, знаците и таблата с външно осветление
са определени в стандартни условия, те са в
следните граници:
Уравнения на МКC (вж. фиг. 4.2)
а) червен
равнина на пурпурния
цвят
y = 0,314 – 0,051x;
равнина на белия цвят
y = 0,910 – x;
равнина на оранжевия
цвят
y = 0,314 + 0,047x;
коефициент на яркост
β = 0,07 (минимум);
б) оранжев
равнина на червения
цвят
y = 0,265 + 0,205x;
равнина на белия цвят
y = 0,910 – x;
равнина на жълтия цвят y = 0,207 + 0,390x;
коефициент на яркост
β = 0,20 (минимум);
в) жълт
равнина на оранжевия
цвят
y = 0,108 +0,707x;
равнина на белия цвят
y = 0,910 – x;
равнина на зеления цвят y = 1,35x – 0,093;
коефициент на яркост
β = 0,45 (минимум);
г) бял
равнина на пурпурния
цвят
y = 0,0110+x;
равнина на синия цвят
y = 0,610 – x;
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равнина на зеления цвят y = 0,030 + x;
равнина на жълтия цвят y = 0,710 – x;
коефициент на яркост
β = 0,75 (минимум);
д) черен
равнина на пурпурния
цвят
y = x – 0,030;
равнина на синия цвят
y = 0,570 – x;
равнина на зеления цвят y = 0,050 + x;
равнина на жълтия цвят y = 0,740 – x;
коефициент на яркост
β = 0,03 (максимум);
е) жълто-зелен
равнина на зеления цвят y = 1,317x + 0,4;
равнина на белия цвят
y = 0,910 – x;
равнина на жълтия цвят y = 0,867x + 0,4;
ж) зелен
равнина на жълтия цвят x = 0,313;
равнина на белия цвят
y = 0,243 + 0,670x;
равнина на синия цвят
y = 0,493 – 0,524x;
коефициент на яркост
β = 0,10 (максимум).
Забележка. Малката разлика между червения и
оранжевия цвят на повърхностите е недостатъчна
за различаване на тези цветове, ако се гледат
поотделно.
3.3. Когато коефициентите на хроматичност
и яркост на цветовете на светлоотразяващите
материали за маркировките, знаците и таблата
са определени при стандартни условия, те са в
следните граници:
Уравнения на МКC (вж. фиг. 4 – 3)
а) червен
равнина на пурпурния
цвят
y = 0,345 – 0,051x;
равнина на белия цвят
y = 0,910 – x;
равнина на оранжевия
цвят
y = 0,314 + 0,047x;
коефициент на яркост
β = 0,03 (минимум);
б) оранжев
равнина на червения
цвят
y = 0,265 + 0,205x;
равнина на белия цвят
y = 0,910 – x;
равнина на жълтия цвят y = 0,207 + 0,390x;
коефициент на яркост
β = 0,14 (минимум);
в) жълт
равнина на оранжевия
цвят
y = 0,160 + 0,540x;
равнина на белия цвят
y = 0,910 – x;
равнина на зелени цвят y = 1,35x – 0,093;
коефициент на яркост
β = 0,16 (минимум);
г) бял
равнина на пурпурния
цвят
y = x;
равнина на синия цвят
y = 0,610 – x;
равнина на зеления цвят y = 0,040 + x;
равнина на жълтия цвят y = 0,710 – x;
коефициент на яркост
β = 0,27 (минимум);
д) син
равнина на зеления цвят y = 0,118 + 0,675x;
равнина на белия цвят
y = 0,370 – x;
равнина на пурпурния
цвят
y = 1,65x – 0,187;
коефициент на яркост
β = 0,01 (минимум);
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ж) зелен
равнина на жълтия цвят у = 0,711 – 1,22х;
равнина на белия цвят
y = 0,243 + 0,670x;
равнина на синия цвят
y = 0,405 – 0,243x;
коефициент на яркост
β = 0,03 (максимум).
3.4. Когато коефициентите на хроматичност и
яркост на цветовете на осветяваните (с вътрешно
осветление) знаци са определени при стандартни
условия, те са в следните граници:
Уравнения на МКC (вж. фиг. 4.4)
а) червен
равнина на пурпурния
цвят
y = 0,345 – 0,51x;
равнина на белия цвят
y = 0,910 – x;
равнина на оранжевия
цвят
y = 0,314 +0,047x;
коефициент на яркост
β = 0,16 (минимум);
(денем)
относителна яркост
5 % (минимум);
спрямо белия цвят
20 % (максимум);
(нощно време)
б) жълт
равнина на оранжевия
цвят
y = 0,108 + 0,707x;
равнина на белия цвят
y = 0,910 – x;
равнина на зеления цвят y = 1,35x – 0,093;
коефициент на яркост
β = 0,45 (минимум);
(денем)
относителна яркост
30 % (минимум);
спрямо белия цвят
80 % (максимум);
(нощно време)
в) бял
равнина на пурпурния
цвят
y = 0,010 + x;
равнина на синия цвят
y = 0,610 – x;
равнина на зеления цвят y = 0,030 + x;
равнина на жълтия цвят y = 0,710 – x;
коефициент на яркост
β = 0,75 (минимум);
(денем)
относителна яркост
100 %;
спрямо белия цвят
(нощно време)
г) черен
равнина на пурпурния
цвят
y = x – 0,030;
равнина на синия цвят
y = 0,570 – x;
равнина на зеления цвят y = 0,050 + x;
равнина на жълтия цвят y = 0,740 – x;
коефициент на яркост
β = 0,03 (минимум);
(денем)
относителна яркост
0 % (минимум);
спрямо белия цвят
2 % (максимум;
(нощно време)
д) зелен
равнина на жълтия цвят х = 0,313;
равнина на белия цвят
y = 0,243 + 0,670x;
равнина на синия цвят
y = 0,493 – 0,524x;.
коефициент на яркост
β = 0,10 (максимум);
относителна яркост
5 % (минимум);
спрямо белия цвят
30 % (максимум).
(нощно време)
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Фиг. 1-1. Цветове за аеронавигационни наземни светлини

Фиг. 1-2. Обикновени цветове за маркировка и външно осветяване на знаци и панели
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Фиг. 1-3. Цветове на ретроотразяващи материали за маркировка, знаци и панели

Фиг. 1-4. Цветове на осветени или вътрешно осветени знаци и панели
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Приложение № 2

към чл. 32, ал. 2 и чл. 536, ал. 1
Изисквания към качеството на аеронавига
ционните данни
Таблица 1. Широчина и дължина
Географска широчина
и дължина

Точност
Ниво
на дан
на инните
тегритет
Контролна точка на летище/ 30 m
1 × 10 -3
вертолетно летище
рутинни
На ви г а ц ион н и с р едс т ва , 3 m
1 × 10 -5
разположени на летище/
съществени
вертолетно летище
Препятствия в Зона 3
0,5 m
1 × 10 -5
съществени
Препятствия в Зона 2 (в 5 m
1 × 10 -5
г ра н и ц и т е на лет ищет о/
съществени
вертолетното летище)
Праг на писта за излитане 1 m
1 × 10 -8
и кацане
критични
Ге о м е т р и ч е н ц е н т ъ р н а 1 m
1 × 10 -8
TLOF или на праговете на
критични
FATO, вертолетни летища
Край на писта за излитане 1 m
1 × 10 -8
и кацане
критични
М ясто за изчак ване п ри 0,5 m
1 x 10 -8
пистата за излитане и кацане
критични
Точки на осевата линия на 0,5 m
1 × 10 -5
пътека за рулиране/линия за
съществени
влизане и линия за излизане
Маркировъчна линия при 0,5 m
1 × 10 -5
място на пресичане на пъсъществени
теки за рулиране
Извеждаща линия
0,5 m
1 × 10 -5
съществени
Граници на перон (полигон) 1 m
1 × 10 -3
рутинни
Прот ивообледини телни 1 m
1 × 10 -3
средства (полигон)
рутинни
Точки на местостоянките на 0,5 m
1 × 10 -3
въздухоплавателните средрутинни
ст ва/точк и за наст ройка
на INS
Таблица 2. Превишение/абсолютна височина/
относителна височина
Превишение
(абсолютна височина)
относителна височина

Точност
Ниво
на пуб- на интег
ликаритет
ция
Превишение на летище/ 0,5 m
1 × 10 -5
вертолетно летище
Вълната на геоида спря- 0,5 m
1 × 10 -5
мо WGS-84 в точката на
съществени
п ревишение на лет ище/
вертолетно летище
Праг на ПИК/ FATO при 0,5 m
1 × 10 -5
неточен подход
съществени
Вълната на геоида на WGS- 0,5 m
1 × 10 -5
84 на прага на ПИК при
съществени
неточен подход/ на прага
на FATO, на геометричния
център на TLOF при неточен подход
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Превишение
(абсолютна височина)
относителна височина

Точност
Ниво
на пуб- на интег
ликаритет
ция
Праг на ПИК при точен 0,1 m
1 × 10 -8
подход
или 0,1 критични
ft
Праг на FATO при точен 0,25 m
1 × 10 -8
подход
критични
Вълната на геоида спрямо 0,1 m
1 × 10 -8
WGS-84 на прага на ПИК, или 0,1 критични
при точен подход
ft
Вълната на геоида спрямо 0,25 m
1 × 10 -8
WGS-84 на прага на FATO,
критични
на геометричния център
на TLOF, при точен подход
Точки на осевата линия 0,1 m
1 × 10 -8
на ПИК
или 0,1 критични
ft
Точки на осевата линия на
1 m
1 × 10 -5
ПР/ на ПР по въздух/ на
критични
линията, водеща към МС
на ВС/ на т ра нзи т н и т е
маршрути
Препятствия в Зона 2 (в
1 m
1 × 10 -5
границите на летището/ или 1 ft съществени
на вертолетното летище)
Препятствия Зона 3
0,1 m
1 × 10 -5
или 0,1 съществени
ft
Далекомерна система/пре3 m
1 × 10 -5
цизна (DМE/P)
(10 ft) съществени
Таблица 3. Склонение и магнитно склонение
Точност
Ниво
на пуб- на интег
ликация
ритет
Магнитно склонение на 1 градус
1 × 10 -5
ле т и ще/вер т оле т но лесъществени
тище
Магнитно склонение на 1 градус
1 × 10 -5
курсовата антена на ILS
съществени
Магнитно склонение на 1 градус
1 × 10 -5
азимуталната антена на
съществени
МLS
Склонение/магнитно
склонение

Таблица 4. Пеленг
Точност
Ниво
на пуб- на интег
ликация
ритет
1/100
Настройка на курса на ILS
1 × 10 -5
градуса
истинска съществени
Наст ройка на н улеви я 1/100
1 × 10 -5
радиал на МLS
градуса
истинска съществени
Курс на ПИК/ FATO (ис- 1/100
1 × 10 -3
тински)
градуса
истинска рутинни
Пеленг
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Таблица 5. Дължина/разстояние/ размер
Дължина (разстояние)
Дължина на ПИК/ FATO,
размери на TLOF
Широчина на ПИК
Дължина на изместения
праг
Дължина и широчина на
участъка, свободен от препятствия
Дъ л ж и н а и ш и р оч и н а
на крайни я у част ък за
спиране
Разполагаема дължина за
кацане
Разпола гаема д ъ л ж и на
за разбег
Разполагаема дължина за
излитане
Разполагаема дължина за
прекъснато излитане
Широчина на страничната
ивица за безопасност на
ПИК
Широчина на ПР
Широчина на страничната ивица за безопасност
на ПР
Разстояние между курсова
антена на ILS и край на
ПИК/FATO
Разстояние между глисадна антена на ILS и праг
на ПИК/ FATO, измерено
по осевата линия
Разстояние между маркери на ILS и праг на ПИК/
FATO
Разстояние между антена на ILS/DМE и праг
на писта за излитане и
кацане/ FATO, измерено
по осевата линия
Разстояние между азимутална антена на МLS и
край на ПИК/ FATO
Разстояние между антена
за височина на МLS и праг
на ПИК/ FATO, измерено
по осевата линия
Разстояние между антена
на МLS DМE/Р и ПИК/
FATO, измерено по осевата линия

Точност
на публикация

Ниво
на интег
ритет

1 m
1
1 m
1
1 m
1
1 m
1

или
ft
или
ft
или
ft
или
ft

1 × 10 -8
критични
1 × 10 -5
рутинни
1 × 10 -3
рутинни
1 × 10 -5
рутинни

1 m или
1 ft

1 × 10 -8
критични

1 m
1
1 m
1
1 m
1
1 m
1
1 m
1

1 m или
1 ft

1 × 10 -8
критични
1 × 10 -8
критични
1 × 10 -8
критични
1 × 10 -8
критични
1 × 10 -5
съществени
1 × 10 -5
съществени
1 × 10 -5
съществени
1 × 10 -3
рутинни

1 m или
1 ft

1 × 10 -3
рутинни

1 m или
1 ft

1 × 10 -5
съществени
1 × 10 -5
съществени

или
ft
или
ft
или
ft
или
ft
или
ft

1 m или
1 ft
1 m или
1 ft

1 m или
1 ft

1 m или
1 ft

1 × 10 -3
рутинни

1 m или
1 ft

1 × 10 -3
рутинни

1 m или
1 ft

1 × 10 -5
съществени

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

Приложение № 3
към чл. 9, ал. 1

Рамка на държавната програма по без
опасност (ДПБ)
Въведение
Настоящото приложение дава рамка за въвеждането и поддържането на държавна програма
по безопасност (ДПБ). ДПБ е система за управление на безопасността от държавата. Рамката
предвиж да четири компонента и единадесет
елемента, описани по-долу. Въвеж дането на
ДПБ е съизмеримо с големината и сложност
та на авиационната система на държавата и
изисква координация между множество органи,
отговорни за отделните функции по елементите в държавата. ДПБ рамката, въведена в
това приложение, и рамката за системата за
управление на безопасността (СУБ), посочена
в приложение № 3, следва да се разглеждат
като взаимно допълващи се, но отделни рамки.
Това приложение включва и кратко описание
на всеки елемент от рамката.
1. Държавна политика и цели за осигуряване
на безопасност
1.1. Държавна законодателна рамка по безопасността
1.2. Държавни задължения и отговорности
по безопасността
1.3. Разследване на произшествия и инциденти
1.4. Политика по правоприлагане
2. Държавно управление на риска за без
опасността
2.1. Изисквания по отношение на безопасността към СУБ на доставчика на услуги
2.2. Договаряне на равнищата за постигане
на безопасността на доставчика на услуги
3. Осигуряване на безопасност от държавата
3.1. Контрол на безопасността
3.2. Събиране, анализ и обмен на данни по
безопасността
3.3. Насочване на контрола към по-проблемни
или нуждаещи се области въз основа на данни
за безопасността
4. Популяризиране и насърчаване на без
опасността от държавата
4.1. Вътрешно обучение, комуникация и разпространение на информация по безопасността
4.2. Външно обучение, комуникация и разпространение на информация по безопасността
Забележка. В контекста на това приложение терминът „доставчик на услуги“ се отнася до всяка
организация, предоставяща авиационни услуги.
Терм и н ът вк л юч ва одобрен и орга н иза ц и и за
обучение, които са изложени на рискове за без
опасността при предоставянето на своите услуги,
авиационни оператори, одобрени организации за
техническо обслужване, организации, отговорни
за типовото проектиране и/или производство
на въздухоплавателни средства, доставчици на
аеронавигационно обслужване, както и летища,
притежаващи удостоверение за експлоатационна
годност.
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1. Държавна политика и цели за осигуряване
на безопасност
1.1. Държавна законодателна рамка по безопасността
Държавата е обнародвала национална законодателна рамка и специфични изисквания за
безопасност в съответствие с международните
и националните стандарти, които определят как
държавата ще извършва управлението на без
опасността в държавата. Това включва участието
на държавните авиационни организации в определени дейности, свързани с управлението на
безопасността в държавата, както и определянето
на ролите, отговорностите и взаимоотношенията
на тези организации. Законодателната рамка по
безопасността и специфичните изисквания се
преразглеждат периодично, за да се гарантира, че
те остават приложими и подходящи за държавата.
1.2. Държавни задължения и отговорности
по безопасността
Държ а вата е оп редел и ла, дефи н и ра ла и
документирала изискванията, задълженията и
отговорностите по отношение на въвеждането
и поддържането на ДПБ. Това включва изискванията към планиране, организиране, развитие,
поддържане, контрол и непрекъснато подобряване на ДПБ по начин, отговарящ на целите
на държавата по отношение на безопасността.
Това също включва ясно становище относно
осигуряването на необходимите ресурси за изпълнението на ДПБ.
1.3. Разследване на произшествия и инциденти
Държавата е създала независим процес за
разследване на произшествия и инциденти, на
който единствената цел е предотвратяването на
произшествия и инциденти, а не разпределянето
на вина или отговорност. Тези разследвания са
в подкрепа на управлението на безопасността в
държавата. При изпълнението на ДПБ държавата поддържа независимостта на организацията
за разследване на произшествия и инциденти
от другите държавни авиационни организации.
1.4. Политика по правоприлагане
Държавата е обнародвала политика по правоприлагане, която определя условията и обстоятелствата, при които на доставчиците на услуги
е позволено да третират и анализират събития,
касаещи някои отклонения от безопасността,
вътрешно, в контекста на система за управление
на безопасността (SMS) на доставчика на услуги,
и удовлетворявайки съответния държавен орган.
Политиката по правоприлагане също определя
условията и обстоятелствата, при които да се
третират отклоненията от безопасността чрез
установени изпълнителни процедури.
2. Държавно управление на риска за безопасността
2.1. Изисквания по отношение на безопасността към СУБ на доставчика на услуги
Държавата е създала механизми за контрол,
които регулират как доставчиците на услуги ще
идентифицират опасностите и ще управляват рисковете за безопасността. Те включват изисквания,
специфични оперативни правила и политики за
въвеждане и прилагане на СУБ на доставчика
на услуги. Изискванията, специфичните оперативни правила и политиките за въвеждане и
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прилагане се преразглеждат периодично, за да
се осигури да останат приложими и подходящи
за доставчика на услуги.
2.2. Договаряне на равнищата за постигане
на безопасността на доставчика на услуги
Държавата се договаря с отделните доставчици
на услуги относно безопасността на техните СУБ.
Договорената безопасност на СУБ на индивидуалните доставчици на услуги се преразглежда
периодично, за да се осигури да остане приложима
и подходяща за доставчика на услуги.
3. Осигуряване на безопасност от държавата
3.1. Контрол на безопасността
Държавата въвежда механизми за осигуряване
на ефективно следене на осемте критични елемента на функцията за наблюдение на безопасността.
Държавата също е въвела механизми, които да
гарантират, че идентификацията на опасностите
и управлението на рисковете за безопасността
от доставчиците на услуги следват установения
нормативен контрол (изисквания, специфични
оперативни правила и политики за въвеждане
и прилагане). Тези механизми включват инспекции, одити и прегледи, за да се гарантира, че
нормативният контрол на риска за безопасността
е правилно интегриран в СУБ на доставчика
на услуги, че се прилага, както е предвидено, и
че нормативният контрол оказва планираното
влияние върху рисковете за безопасността.
3.2. Събиране, анализ и обмен на данни по
безопасността
Държавата въвежда механизми за осигуряване на събирането и съхранението на данни за
опасностите и рисковете за безопасността както
на индивидуално, така и на общодържавно ниво.
Държавата също е въвела механизми за извличане
на информация от съхранените данни, както и за
активен обмен на информация за безопасността
с доставчиците на услуги и/или други държави.
3.3. Насочване на контрола към по-проблемни
или нуждаещи се области въз основа на данни
за безопасността
Държавата въвежда процедури за приоритизиране на инспекциите, одитите и прегледите
към по-проблемните или нуждаещи се области,
идентифицирани въз основа на анализа на данни
за опасностите, техните последици за операциите,
както и оценка на рисковете за безопасността.
4. Популяризиране и насърчаване на безопасността от държавата
4.1. Вътрешно обучение, комуникация и разпространение на информация по безопасността
Държавата осигурява обучение и насърчава
осведомеността и двупосочната комуникация
по отношение на свързаната с безопасността
информация за подкрепа, в рамките на държавните авиационни организации, на развитието на
организационна култура, насърчаваща ефективна
и ефикасна ДПБ.
4.2. Външно обучение, комуникация и разпространение на информация по безопасността
Държавата осигурява образование и насърчава осведомеността по отношение на рисковете
за безопасността и двупосочната комуникация
на свързаната с безопасността информация за
подкрепа, сред доставчиците на услуги, на развитието на организационна култура, насърчаваща
ефективна и ефикасна ДПБ.
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Приложение № 4
към чл. 10, ал. 1
Рамка за системите за управление на без
опасността (СУБ)
Въведение
Настоящото приложение определя рамката
за въвеждането и поддържането на система за
управление на безопасността (СУБ) от летище,
притежаващо удостоверение за експлоатационнa
годност. СУБ е управляваща система за управление на безопасността от дадена организация.
Рамката включва четири компонента и дванадесет
елемента, които представляват минималните
изисквания за въвеждането на СУБ. Изпълнението на рамката е необходимо да е съизмеримо с
големината на организацията и сложността на
предоставяните услуги. Това приложение включва
и кратко описание на всеки елемент от рамката.
1. Политика за безопасност и цели
1.1. Ангажименти на ръководството и отговорности
1.2. Отговорници по безопасността
1.3. Определяне/назначаване на ключов персонал по безопасността
1.4. Координация на планирането на мероприятия в случай на аварийна обстановка на
летището
1.5. Документация на СУБ
2. Управление на риска за безопасността
2.1. Идентифициране на заплахите/опаснос
тите
2.2. Оценка и намаляване на риска за без
опасността
3. Гарантиране на безопасността
3.1. Мониторинг и оценка на функционирането
на безопасността
3.2. Управление на промяната
3.3. Непрекъснато подобряване на СУБ
4. Повишаване на безопасността
4.1. Обучение и образование
4.2. Комуникация по безопасността
1. Политика за безопасност и цели
Ангажименти на ръководството и
отговорности
Летище, притежаващо удостоверение за експлоатационнa годност, определя политиката за
безопасност на организацията, която е необходимо да е в съответствие с международните и
националните изисквания и която се подписва от
отговорния ръководител на организацията. Политиката за безопасност е необходимо да отразява
ангажиментите на организацията по отношение
на безопасността; да включва ясно заявление
за осигуряването на необходимите ресурси за
изпълнението на политиката за безопасност; и
да бъде разгласена с видима подкрепа в цялата
организация. Политиката за безопасност включва
процедурите за докладване на безопасността;
да посочва ясно кои видове работни практики
са недопустими; и да включва условията, при
които не се прилагат дисциплинарни действия.
Политиката за безопасност е необходимо да се
преразглежда периодично, за да се гарантира,
че продължава да бъде приложима и подходяща
за организацията.
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1.2. Отговорници по безопасността
Летище, притежаващо удостоверение за експлоатационнa годност, посочва отговорен ръководител, които независимо от другите му функции
ще носи основната отговорност и отчетност от
името на летището, притежаващо удостоверение
за експлоатационнa годност, за въвеждането и
поддържането на СУБ. Летището, притежаващо
удостоверение за експлоатационнa годност, е
необходимо също да посочи отговорностите на
всички членове на ръководството, независимо
от другите им функции, както и тези на служителите по отношение на функционирането на
СУБ. Свързаните с безопасността отговорности,
отчетности и правомощия се документират и
оповестявт в цялата организация и включват
определяне на ръководните нива, имащи власт да
вземат решения по отношение на толерирането
на риска за безопасността.
1.3. Определяне/назначаване на ключов персонал по безопасността
Ле т и ще, п ри т еж а ва що у дос т оверен ие за
експлоатационнa годност, посочва ръководител
по безопасността, който ще бъде отговорно и
координационно лице за внедряването и поддържането на ефективна СУБ.
1.4. Координация на планирането на мероприятия в случай на аварийна обстановка на
летището
Летище, притежаващо удостоверение за експлоатационнa годност, е необходимо да има план
за мероприятия в случай на аварийна обстановка
на летището, който да предвижда нормален и
ефективен преход от нормална работа към аварийни действия и обратно към нормална работа и
да бъде добре координиран с плановете за действия при аварийна обстановка на организациите,
с които е необходимо да си взаимодейства при
предоставянето на своите услуги.
1.5. Документация на СУБ
Ле т и ще, п ри т еж а ва що у дос т оверен ие за
експлоатационнa годност, разработва план за
въвеждане на СУБ, одобрен от висшето ръководство на организацията и определящ подхода
на организацията за управление на безопасността по начин, който отговаря на целите на
организацията по отношение на безопасността.
Организацията създава и поддържа документация на СУБ, описв аща политиката и целите
по отношение на безопасността, изискванията
на СУБ, процесите и процедурите на СУБ, отчетностите, отговорностите и правомощията за
процесите и процедурите, както и резултатите на
СУБ. Също така, като част от документацията
на СУБ летището, притежаващо удостоверение
за експлоатационна годност, съставя и поддържа
ръководство за системата за управление на безопасността (РСУБ), за да оповести своя подход
към управлението на безопасността в цялата
организация.
2. Управление на риска за безопасността
2.1. Идентифициране на опасностите
Летище, притежаващо удостоверение за експлоатационна годност, разработва и поддържа
определен процес, който да осигурява идентифицирането на опасностите при операциите.
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Идентифицирането на опасностите се основава
на комбинация от реактивни, проактивни и
предвиждащи (аналитични) методи за събиране
на данни за безопасността.
2.2. Оценка и намаляване на риска за без
опасността
Летище, притежаващо удостоверение за експлоатационна годност, е необходимо да разработи
и поддържа определен процес, който да осигурява
анализа, оценката и контрола на рисковете за
безопасността в летищните операции.
3. Гарантиране на безопасността
3.1. Мониторинг (контрол) и измерване на
постигането на безопасност
Летище, притежаващо удостоверение за експлоатационна годност, разработва и поддържа
средства за проверка на постигнатата безопасност в организацията, както и за проверка на
ефективността на средствата за контролиране
на рисковете за безопасността. Постигнатата
безопасност на организаци ята следва да се
проверява спрямо индикаторите за постигне на
безопасност и постигане на целите на СУБ по
отношение на безопасността.
3.2. Управление на промените
Летище, притежаващо удостоверение за експлоатационна годност, разработва и поддържа
официален процес за идентифициране на промените в рамките на организацията, които могат
да засегнат установените процеси и услуги; за
описание на мерките, осигуряващи постигането
на безопасност преди въвеждането на промените; и за премахване или промяна на средства за
контрол на риска за безопасността, които вече не
са необходими или ефективни поради промени
в оперативната среда.
3.3. Непрекъснато подобряване на СУБ
Ле т и ще, п ри т еж а ва що у дос т оверен ие за
експлоатационна годност, разработва и поддържа официален процес за идентифициране
на причините за функциониране на СУБ под
приетата норма, определяне на последиците за
операциите от функционирането на СУБ под
приетата норма и премахване или намаляване
на тези причини.
4. Насърчаване на безопасността
4.1. Обучение и тренировки
Ле т и ще, п ри т еж а ва що у дос т оверен ие за
експлоатационна годност, разработва и поддържа програма за обучение по безопасност,
която да гарантира, че персоналът е обучен и
компетентен да извършва задълженията си по
СУБ. Обхватът на обучението по безопасност е
необходимо да е подходящ за ангажираността
на всеки служител в СУБ.
4.2. Комуникация по безопасността
Летище, притежаващо удостоверение за експлоатационна годност, разработва и поддържа
официални начини за кому никаци я по без
опасността, гарантиращи, че всички служители
са напълно осведомени за СУ Б, предаващи
критичната за безопасност та информация и
обясняващи защо се предприемат конкретни
действия по безопасността и защо се въвеждат
или променят процедури по безопасността.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Приложение № 5
към чл. 19, ал. 3

Информацията за типа на настилката за определяне на ACN – PCN, категорията на носимо
способността на земната основа, категорията на
максимално допустимото налягане в гумите и
методът за оценка се представят с помощта на
следните кодове:
1. Т и п н а н ас т и л к ат а з а оп р еде л я не Код
на ACN – PCN:
твърди настилки
R
еластични настилки
F
Забележка. Когато наличната конструкция
е смесена или нестандартна, се обявява съответна забележка.
2. Категория на носимоспособността на
земната основа
2.1. Bисока якост: характеризира се с
К = 150 MN/ m 3 за всички значения на К,
по-големи от 120 MN/m 3 за твърди настилки и CBR = 15 (калифорнийски показател А
за носимоспособността на земната основа)
за всички значения на CBR, по-големи от
13 за еластичните настилки.
2.2. Cредна якост: характеризира се с
К = 80 MN/m 3 при изменение на К от 60 до
120 MN/m 3 за твърди настилки и CBR = 10 B
при изменение на CBR от 8 до 13 за еластични настилки.
2.3. Hиска якос т: хара к т еризи ра се с
К = 40 MN/m 3 при изменение на К от 25
до 60 MN/m3 за твърди настилки и CBR = 6 C
при изменение на CBR от 4 до 8 за еластични настилки
2.4. Много ниска якост: характеризира се
с К = 40 MN/m 3 при изменение на К със
стойности, по-малки от 25 MN/m3 за твърди D
настилки, и CBR = 3 за всички стойности на
CBR, по-малки от 4 за еластични настилки.
3. Категория на максимално допустимо
Код
налягане в гумата
3.1. Високо – налягането не се ограничава W
3.2. Средно – налягане не по-голямо от
X
1,50 МРа
3.3. Ниско – налягане не по-голямо от
Y
1,00 МРа
3.4. Много ниско – налягане не по-голямо
Z
от 0,50 МРа
4. Метод на оценка
Код
4.1. Техническа оценка, получавана чрез
изследване на характеристиките на наТ
стилката и прилагане на технология за
изследване на поведението на настилката
4.2. Използване на опита от експлоатация
та на ВС: когато е известно, че дадената
настилка при редовно използване удовлет- U
ворително издържа ВС от определен тип и
с определена маса.
Пример 1. Ако по метода на техническата
оценка е определено, че носимоспособността на
твърда настилка върху земна основа със средна
носимоспособност е PCN 80 и няма ограничения
за налягането в гумата, представяната информация има вида:
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PCN 80 / R / B / W / T.
Пример 2. Ако от опита на експлоатацията
на ВС е определено, че носимоспособността
на смесена настилка, която има земна основа
с висока якост и има поведение на еластична
настилка, е PCN 50, а максимално допустимото
налягане в гумите е 1,00 МРа, представяната
информация има вида:
PCN 50 / F / A / Y / U.
Забележка. Смесена конструкция
Пример 3. Ако техническата оценка показва,
че носимоспособността на еластична настилка
върху земна основа със средна якост е PCN 40,
а максимално допустимото налягане в гумите е
0,80 МРа, представяната информация има вида:
PCN 40 / F / B / 0,80 MPa / T.
Пример 4. Ако характеристиките на настилката предвиждат ограничаване на максималната
излетна маса на самолет В 747-400 до 390 000 kg,
в представяната информация се включва и следната забележка:
Забележка. Представената стойност на PCN предвижда ограничаване на максималната излетна маса
на самолет В 747-400 до 390 000 kg.
5. Данните за носимоспособността на настилката на перона (на МС), предназначена за
използване от ВС, с маса 5700 kg или по-малко,
се представят във вида:
5.1. максимално допустима маса на въздухоплавателното средство, и
5.2. максимално допустимо налягане в гумите.
Пример: 4000 kg / 0,50 МРа.

Приложение № 6
към чл. 21, ал. 2

Информация oтносно техническите характе
ристики на летището
1. Брой, разполагане и посока на ПИК
1.1. Основните фактори, свързани с избора
на разположението и посоката на ПИК, могат
да се разделят на четири групи:
1.1.1. Вид на полетите. В частност е необходимо да се обърне внимание дали летището ще се
използва при всякакви метеорологични условия
или само при прости метеорологични условия
(ПМУ) по правилата за визуални полети.
1.1.2. Климатични условия. За да се определи
коефициентът на използване на ПИК, се изучава
разпределението на вятъра (розата на ветровете).
При това се вземат под внимание:
1.1.2.1. статистическите данни за вятъра, използвани при изчисляване на коефициента на
използване на пистата; обикновено се получават от
показателите за скоростта и посоката на вятъра,
а точността на получените резултати до голяма
степен зависи от методиката на разпределение
на наблюденията за тези показатели; ако няма
достатъчно надеждни данни за фактическото разпределение, обикновено се приема унифицирано
разпределение, тъй като за повечето най-благоприятни посоки на ПИК това довежда до занижаване
стойността на коефициента на използване;
1.1.2.2. максималните средни стойности на
страничните съставящи на вятъра, дадени в
чл. 35, ал. 3, се считат за нормално условие;
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може да възникне необходимост да се приемат
не максималните, а намалените стойности за
конкретно летище поради следните причини:
a) вероятността за наличие на много варианти
по отношение на характеристиките на пилотиране, максимално допустимите странични съставящи на вятъра и различните типове самолети
(вкл. и перспективните) в границите на всяка
от трите групи, дадени в чл. 35, ал. 3;
б) преобладаващите пориви на вятъра и техният характер;
в) преобладаващата турбулентност и нейният
характер;
г) наличието на помощна ПИК;
д) широчината на ПИК;
е) състоянието на повърхността на ПИК:
наличието на вода, сняг и лед значително понижава допустимата величина на страничната
съставяща на вятъра;
ж) силата на вятъра при ограничена странична
компонента на вятъра;
з) анализират сe случаите на лоша видимост
и (или) на ниска облачност с оглед определяне
на честотата на повтаряне на такива случаи,
а също посоката и скоростта на вятъра в тези
случаи.
1.1.3. Релефът в района на летището, подходите към него и в околностите му, в частност:
1.1.3.1. спазване на повърхностите за ограничаване на препятствията;
1.1.3.2. използване на земята сега и в бъдеще;
по възможност изборът на посоката и разположението се извършват по такъв начин, че особено
уязвимите райони – жилищни комплекси, училища и болници, да не страдат от неудобства,
свързани със шума;
1.1.3.3. дължината на ПИК;
1.1.3.4. разходите за строителство;
1.1.3.5. възможността да се инсталират съответните визуални и невизуални средства за
подход за кацане и за излитане.
1.1.4. Въздушното движение в околностите
на летището, в частност:
1.1.4.1. близост на други летища или маршрути на УВД;
1.1.4.2. плътност на въздушното движение;
1.1.4.3. правилата за управление на въздушното движение и схемите за преминаване на
втори кръг.
2. Брой на ПИК във всяка една посока
2.1. Предвиденият брой на ПИК във всяка
една посока зависи от броя на излитанията и
кацанията на въздушните средства.
3. Участъци, свободни от препятствия, и
крайни участъци за спиране (КУC)
3.1. Изборът дали да се увеличи дължината
на ПИК, или да се предвидят крайни участъци
за спиране и (или) участък, свободен от препятствия, зависи от физическите характеристики на
участъка след края на ПИК и от летателните
характеристики на бъдещите самолети. Големината на ПИК, КУC и участъците, свободни от
препятствия, се определят въз основа летателните
характеристики на самолетите при излитане,
но едновременно се проверява и необходимата
дължина за кацане на самолетите, използващи
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дадената ПИК, с цел достатъчна дължина на
ПИК за осигуряване на кацането. В същото
време дължината на участъка, свободен от препятствия, не може да надвишава половината от
наличната дължина за разбега.
3.2. Летателно-техническите характеристики
на самолета изискват такава дължина на ПИК,
която осигурява за самолета, започвайки излитането, да може или безопасно да спре напълно,
или безопасно да излети. При това се предполага,
че размерите на ПИК, КУC и участъка, свободен
от препятствия на летището, съответстват точно
на характеристиките на самолет с най-голяма
излетна дистанция при прекратяване на излитането, отчитайки излетната му маса, характеристиките на ПИК и атмосферните условия.
При тези условия всеки излитащ самолет набира
скорост, която се нарича скорост за вземане на
решение; в случай на отказ на двигател при
скорост, по-малка от скоростта за вземане на
решение, излитането се прекратява, а при скорост,
по-голяма от скоростта за вземане на решение,
излитането е необходимо да завърши. При отказ
на двигател при излитане на самолета преди
момента на достигане на скоростта за вземане
на решение и вследствие на това – намаляване
на скоростта и разполагаемата тяга, за успешно
завършване на излитането е необходимо значително увеличаване дължината на засилване
и на дистанцията за излитане. Ако веднага се
вземат мерки, няма да бъде трудно спирането
на останалия участък от наличната дистанция за
прекъснато излитане. В този случай е правилно
да се прекъсне излитането.
3.3. Ако двигателят откаже след достигане на
скоростта за вземане на решение, то скоростта
и разполагаемата тяга са достатъчни самолетът
безопасно да завърши излитането на останалия
участък от наличната дистанция за излитане.
Но поради голямата скорост е трудно самолетът
да бъде спрян на останалия участък от наличната (разполагаемата) дистанция за прекъснато
излитане.
3.4. Cкоростта за вземане на решение не е
установена за нито един самолет, а може да се
избира от пилота в съответни граници, в зависимост от наличната дистанция за прекъснато
излитане и излетната дистанция, от излетната
маса на самолета, от характеристиките на ПИК,
както и от атмосферните условия на дадено летище. С увеличаване на разполагаемата дистанция
за прекъснато излитане обикновено се избира
по-висока скорост за вземане на решение.
3.5. Отчитайки излетната маса на самолета,
характеристиките на ПИК и атмосферните условия, могат да се получат различни варианти
съчетания от необходимата дистанция за прекъснато излитане и необходимата дистанция за
излитане, допустима за всеки конкретен самолет. За всеки вариант е необходима конкретна
дистанция за засилване.
3.6. Най-често скоростта за вземане на решение е скоростта, при която необходимата излетна
дистанция е равна на необходимата дистанция
при прекъснато излитане; това се нарича, както
е известно, балансирана дължина на летателното
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поле. При липса на КУC и участък, свободен
от препятствия, двете дистанции са равни на
дължината на ПИК. Ако условно не се взема
под внимание дистанцията за кацане, то ПИК
не играе роля при балансираната дължина на
летателното поле като цяло, тъй като необходимата дължина за засилване е по-малка от балансираната дължина на летателното поле. Затова
балансираната дължина на летателното поле не
е задължително изцяло да се състои от ПИК, а
може да включва ПИК, допълнена от еднакви
по дължина участък, свободен от препятствия, и
КУC. Ако ПИК се използва за излитане в двете
посоки, от двата є края се предвиждат еднакви
по дължина участъци от участъка, свободен от
препятствия, и КУC. Намаляването на дължината на ПИК се компенсира с увеличаване на
общата дължина.
3.7. Когато по икономически причини няма
възможност за осигуряване на КУC и съществуват
само ПИК и участък, свободен от препятствия,
дължината на ПИК (пренебрегвайки изискванията за кацане) е равна на необходимата дистанция
при прекъснато излитане или на необходимата
дължина за засилване в зависимост от това,
коя от тях е по-голяма. Наличната дистанция
за излитане е равна на сумата от дължините на
ПИК и на участъка, свободен от препятствия.
3.8. Минималната дължина на ПИК и максималната дължина на КУC или на участъка,
свободен от препятствия, може да се определи
въз основа на информацията в ръководството
за летателна експлоатация на самолета, чиито
изисквания към дължината на ПИК се смятат
за критични:
3.8.1. ако крайният участък за спиране е икономически оправдан, дължините се определят
така, че да осигурят балансираната дължина на
летателното поле; дължината на ПИК е равна
на необходимата дължина за засилване или на
необходимата дистанция за кацане в зависимост
от това, коя е по-голяма; ако необходимата дистанция при прекъснато излитане е по-голяма от
пресметната по този начин дължина на ПИК,
недостигащият участък може да се осигури от
крайния участък за спиране, по правило от двата
края на ПИК; предвижда се и участък, свободен
от препятствия със същата дължина като КУC;
3.8.2. ако не се предвижда КУC, дължината
на ПИК е равна на необходимата дистанция за
кацане или ако тя е по-голяма – на необходимата
дистанция при прекъснато излитане, която съответства на практически минималната скорост
за вземане на решение; когато необходимата
дистанция за излитане е по-голяма от дължината
на ПИК, обикновено от двата края на ПИК се
предвижда участък, свободен от препятствия.
3.9. Към случаите, изискващи наличието на
участъци, свободни от препятствия, се отнася
и случаят, когато необходимата дистанция за
излитане на самолет с всички работещи двигатели е по-голяма от дистанцията за излитане на
самолет с отказал двигател.
3.10. Крайният участък за спиране няма да
бъде икономически изгоден, ако след всяко негово използване се налага да се подравнява и
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утъпква. По тази причина той се проектира така,
че да издържи неколкократни натоварвания на
самолета, за които е предназначен, без да предизвика повреди на конструкцията на самолета.
4. Изчисляване на обявените дистанции
4.1. Обявените дистанции за всяка посока на
ПИК, подлежащи на изчисление, са: разполагаемата дължина на разбега (РДР), разполагаемата
дистанция за излитане (РДИ), разполагаемата
дължина при прекъснато излитане (РДПИ) и
разполагаемата дължина за кацане (РДК).
4.2. Ако на ПИК не е предвиден краен участък
за спиране или участък, свободен от препятствия,
а прагът на ПИК е в края є, обикновено посочените четири дистанции е необходимо да са
равни на дължината на ПИК, както е показано
на фиг. 6-1 (А).
4.3. Ако на ПИК е предвиден участък, свободен от препятствия, разполагаемата дистанция
за излитане вк лючва у част ъка, свободен от
препятствия, както е показано на фиг. 6-1 (Б).
4.4. Ако на ПИК е предвидена краен участък
за спиране, разполагаемата дистанция при прекратено излитане включва в себе си и крайния
участък за спиране, показан на фиг. 6-1 (В).
4.5. Ако ПИК има изместен праг, разполагаемата дистанция за кацане се намалява с
величината на изместване прага на ПИК, както
е показано на фиг. 6-1(Г). Изместеният праг на
ПИК има влияние само върху разполагаемата
(наличната) дистанция за кацане за заходи за
кацане, изпълнявани по посока на дадения праг
на ПИК. Всички обявени дистанции за полети
в обратна посока остават непроменени.
4.6. На фиг. 6-1 от Б до Г са посочени ПИК,
свободни от препятствия, или КУC, или с изместен праг на ПИК. На фиг. 6-1 (Д) е даден
пример, показващ наличието на всички посочени
особености.
4.7. Предлаганата форма за предоставяне
на информация за всички обявени дистанции
е дадена на фиг. 6-1 (Д). Ако правилата за експлоатация забраняват ползването на посоката
на ПИК за излитане или кацане или и за двете
заедно, това се отбелязва с думите „не се използва“ или съкратено „НИ“.
5. Наклони на ПИК
5.1. Разстоянието между точките на изменение
на наклона се определя по посочения пример.
Показва се начинът на определяне на изменение
на наклоните (вж. фиг. 6-2).
Разстоянието D за ПИК с кодово означение 3
не може да бъде по-малко от
15 000 [(x-y)+(y-z)]m,
където x-y е абсолютната цифрова стойност
на x-y;
y-z – абсолютната цифрова стойност на y-z.
Приемаме: x=+0,01;
y=-0,005;
z=+0,005,
тогава
x-z = 0,015;
y-z=0,01.
В съответствие с тези норми разстоянието D
е не по-малко от
15 000(0,015+0,01) m,
т.е. 15 000 x 0,025 = 375 m.
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5.2. Когато се планира ПИК с наклони и
изменения на допустимите наклони с гранични
значения, се провежда изследване с цел доказване,
че образуваният профил на повърхността няма
да пречи на операциите по излитане и кацане
на самолетите.

Забележка. Всички обявени дистанции са показани за направление на
полетите от ляво на дясно

Фиг. 6-1. Обявяване на дистанциите на ПИК

Фиг. 6 -2. Профил на осовата линия на ПИК

Фиг. 6-3. Вертикално планиран участък от летателната писта за ПИК с точен подход, където кодовият
номер е 3 или 4

6. Работна зона на радиовисотомера
6.1. За осигуряване на автоматичен подход
за кацане по радиофар или автоматично кацане
(независимо от природните условия) е желателно да се избегнат или да се сведат до минимум
измененията на наклона в правоъгълната зона
с дължина най-малко 300 m, разположена пред
прага на ПИК, оборудвана за точен подход за
кацане. Тази зона е с широчина 120 m и е си-
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метрична на продължението на осoвата линия
на ПИК. В особени случаи широчината є може
да бъде намалена до 60 m, но не по-малко, ако
резултатите от авиационното изследване свидетелстват, че това намаление няма да се отрази
отрицателно върху безопасността на полети на
въздухоплавателните средства. Това е желателно,
защото тези самолети са оборудвани с високомер,
осигуряващ в последния етап на управление по
височина изравняване, и когато самолетът се
намира над повърхността на земята непосредствено пред прага на ПИК, радиовисoкомерът
започва да изпраща сигнали на автопилота за
автоматично изравняване. При невъзможност да
се избегнат измененията на наклона показателят
за изменение между два последователни наклона
не превишава 2 % на 30 m.
7. Неравности на повърхността на ПИК
7.1. При установяване на допуски за неравност
на повърхността на ПИК за неголеми разстояния от порядъка на 3 m може да се използва
следният строителен стандарт – обичайна инженерна практика:
Неравността на повърхността на настилката
на ПИК (освен върха на двускатния наклон и
дренажните канавки) е такава, че при налагане
на планка (летва) с дължина 3 m във всяко място
и във всяка посока, луфтът (разстоянието) между
основата на планката и повърхността да не е поголям от 3 mm по цялата дължина на планката.
7.2. При поставяне на вкопани светлини за
кацане на ПИК и на водосточни решетки се
следи за спазване на необходимата неравност
на повърхността на настилката.
7.3. Експлоатацията от ВС и различните
степени на слягане на основата на настилката
довеждат в крайна сметка до увеличаване на неравността на повърхността. Малки отклонения от
посочените допустими нямат съществено влияние
върху експлоатацията на ВС. На разстояние 45 m
са допустими отделни неравности с размер до
2,5 – 3 cm. Не може да се даде точна стойност
на максимално допустимото отклонение, защото
то зависи от типа и скоростта на ВС. Следната
таблица дава максималните и временно приемливите граници. Ако максималните граници са
надхвърлени, ремонтни дейности е необходимо
да бъдат предприети в кратки срокове, за да се
постигне приемливо качество на повърхността
на настилката. Ако временно приемливите граници са надхвърлени, награпената част от ПИК
е необходимо да бъде изследвана незабавно, ако
експлоатацията є следва да продължи.
Минимално приемлива дължина
на неравностите (m)
Неравности по
повърхността

3

6

9

12 15

20

30 45 60

Максимална
височина (или
дълбочина) на
повърхностните
неравности (cm)

3

3,5

4

5

5,5

6

6,5

8

9

11 13 15

Временно приемливи повърхностни неравности по 3,5 5,5 6,5 7,5
в и с о ч и н а (и л и
дълбочина) (cm)

8

10
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Необходимо е да се отбележи, че изразът
„повърхностни неравности“ означава ограничена
площ от повърхността на настилката с височинни
вариации и наклон, несъответстващ на наклона
на тази част от ПИК. В тази връзка „ограничена
площ от повърхността на настилката“ означава
част от писта, по чиято дължина преобладава
постоянен възходящ, низходящ или нулев наклон.
Дължината на тази част от пистата в общия
случай е между 30 и 60 метра и може да бъде
по-голяма в зависимост от надлъжния профил
и състоянието на настилката.
7.4. Фиг у ра 6-4 илюст рира сравнение на
критериите за грапавост на повърхност та с
тези, определени от Федералната Авиационна
Администрация на САЩ.

Фиг. 6-4. Сравнение на критериите за грапавост
Забележка. Този критерий се отнася за единичен
слу чай на грапавост, а не за дълги вълнообразни повреди или повтарящи се повърхностни
неравности
7.5. В резултат на деформации на ПИК нараства възможността от образуване на локви
по повърхността. Локви с вода около 3 mm,
особено ако са се образували в местата, в които
приземяващите се самолети минават с голяма
скорост, могат да предизвикат плъзгане, което
после може да продължи по мократа повърхност
на ПИК при значително по-тънък слой вода.
Усъвършенстването на инструкциите по отношение на плъзгане (аквапланинг) при значително
по-голяма дължина и дълбочина на локвите по
повърхността е предмет на бъдещи проучвания.
От особено значение е предпазването от образуване на локви, когато съществува вероятност
от замръзването им.
8. Cтранични ивици за безопасност (CИБ)
8.1. Cтраничните ивици за безопасност (CИБ)
на ПИК или крайните участъци за спиране
(КУC) се обработват или се строят така, че да
бъде сведена до минимум опасността от повреждане на самолета при излизането му от ПИК.
Cледващите точки съдържат указания за някои
особени проблеми, които могат да възникнат,
а също и за предприемане на други мерки за
предотвратяване засмукването на камъни или
други предмети от газотурбинните двигатели.
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8.2. В някои случаи носещата способност на
естествения грунт (почвата) на ивицата може
без специална обработка напълно да отговаря
на изискванията към страничните ивици за
безопасност. Там, където е необходима специална обработка, използваният метод зависи от
състоянието на съответното земно покритие и
от масата на самолетите, които е предназначена да обслужва ПИК. Изучаването на грунта
позволява да се определи най-добрият начин за
подобряване носещите способности (например
дренаж, укрепване на грунта, обработка на повърхността, направа на облекчено покритие).
8.3. При проектиране на страничните ивици за
безопасност се вземат мерки за предотвратяване
засмукването на камъни или други предмети от
газотурбинните двигатели.
8.4. Когато страничните ивици за безопасност
са със специална обработка или за осигуряване
на носещата способност, или за да се избегнат
върху тях камъни или други предмети, може
да възникнат трудности поради недостатъчно
ясното визуално различаване повърхността на
ПИК от прилежащите є ивици. Тези трудности
се преодоляват, като се осигури добър визуален
контраст между повърхността на ПИК и ивиците
или с маркировка на краищата на ПИК.
9. Обекти върху ивиците
9.1. По цялата площ на ивицата, долепена до
ПИК, се предприемат мерки за предотвратяване
на удар на колелата на самолета с вертикалната
равнина на твърдото покритие (ръба) вследствие
потъване в грунта. Особени проблеми могат да
създадат арматурата на светлините на ПИК или
други устройства, намиращи се на ивицата или
на мястото на пресичането є с ПР или с други
ПИК. Например, като се строят ПИК или ПР,
чиято повърхност се свързва с повърхността на
ПИК, ръбът може да се отстрани, като се скоси
най-малко на 30 сm под нивото на ПИК. Другите
обекти, които поради своето предназначение не
се изисква да се разполагат на повърхността, са
на дълбочина поне 30 сm.
10. Планиране на ивици за ПИК, оборудвана
за точен подход за кацане
10.1. Ивиците за оборудвана ПИК с кодов
номер 3 или 4 са на разстояние най-малко 75 m
от осовата линия. На ПИК, оборудвана за точен
подход за кацане при кодови номера 3 или 4,
може да се окаже желателно широчината да е
по-голяма. На фиг. 6-2 са показани формата и
размерите на по-широка от необходимата за такава ПИК ивица. При проектиране на тази ивица
е взета под внимание информацията за случаите
на излизане извън ПИК на въздухоплавателни
средства. Участъкът от ивицата, подлежащ на
изграждане в този случай, е на разстояние 105 m
от двете страни на осовата линия, а след това
постепенно се стеснява до 75 m от осовата линия
на разстояние 150 m от края на ПИК.
11. Крайни участъци за безопасност на ПИК
11.1. Когато е предвиден краен участък за
безопасност на ПИК, се разглежда въпросът за
създаване на участък с достатъчна дължина,

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

като се отчита възможността за излизането на
ВС извън границите на ПИК при приземяване
с недолитане в резултат от напълно вероятно
съчетаване на неблагоприятни експлоатационни
фактори.
На ПИК, оборудвана за точен подход за кацане, като правило курсовият радиофар ILS е
първото извисяващо се препятствие и крайният
участък за безопасност на ПИК е необходимо да
стига до това съоръжение. При други условия, а
също и за ПИК, оборудвана за неточен подход
за кацане, или за необорудвана ПИК първото
извисяващо се препятствие може да бъде път,
жп линия или друг построен или естествен
обект. В такива случаи крайните участъци за
безопасност е необходимо да са до посоченото
препятствие.
11.2. Когато създаването на краен участък за
безопасност може да наруши онези участъци,
където създаването му е категорично забранено, а съответният упълномощен орган счита
крайния участък за безопасност за важен, се
разглежда въпросът за намаляване на някои
обявени дистанции.
12. Местоположение на прага на ПИК
12.1. Ако няма препятствия, извисяващи се
над повърхността на подхода за кацане, прагът
обикновено се разполага в края на ПИК. В някои случаи, в зависимост от местните условия,
може да е целесъобразно прагът постоянно да
е изместен. При определяне местоположението
на прага се взема под внимание височината на
опорната точка на ILS и/или на опорната точка
на MLS при подход за кацане и минималната
безопасна височина за прелитане над препятствия
(техническите изисквания към височината на
опорната точка на ILS и на опорната точка на
MLS при подход за кацане са дадени в част I,
Анекс № 10 на ИК АО).
12.2. Когато е необходимо да се установи,
че никакви препятствия не се извисяват над
повърхността на подхода за кацане, се вземат
под внимание и подвижните обекти (автомобили на пътищата, влакове и др.), намиращи се в
участъка от повърхността на захода за кацане с
дължина 1200 m в надлъжна посока от прага и
широчина не по-малка от 150 m.
13. Изместен праг
13.1. Когато обектът се издига над повърхността за захождане за кацане и не може да
бъде премахнат, е препоръчителен постоянно
изместен праг.
13.2. За да се изпълнят условията за ограничаване на препятствията, най-правилно е
изместването на прага по дължината на ПИК на
разстояние, необходимо за освобождаване на повърхността на подхода за кацане от препятствия.
13.3. Изместването на прага от края на ПИК
води неизбежно до намаляване на разполагаемата дистанция за кацане, което е от по-голямо
значение за полетите, отколкото маркирани и
осветени препятствия, извисяващи се над повърхността на подхода за кацане. По тези причини
решението за изместване на прага и определяне
дължината на изместването се взема въз основа
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на оптималното съчетаване на изискванията към
повърхността на подхода за кацане, свободна от
препятствия, и необходимата дистанция за кацане.
Отчитат се всички типове самолети, за които
ПИК е оборудвана да обслужва, условията на
видимост и положението на долната граница на
облаците, при която ще се използва ПИК, разположението на препятствията от гледна точка на
прага и продължението на осовата линия. Когато
ПИК е оборудвана за точен подход за кацане,
големината на препятствията оказва влияние
върху определяне на минималната безопасна
височина за прелитане над препятствията.
13.4. Независимо от техническите условия на
разполагаемата дистанция за кацане местоположението на прага се избира така, че наклонът
на повърхността, свободна от препятствия, по
отношение на прага да не надхвърля 3,3 % за
ПИК с кодово означение 4 или 5 % за ПИК с
кодово означение 3.
13.5. Ако прагът е разположен така, че се
вземат под внимание изискванията към повърхностите, свободни от препятствия, изискванията
към маркировката на препятствията се спазват
и в случаите на изместване на прага.

Приложение № 7
към чл. 23, ал. 3
Състояние на работната площ на летателното
поле
1. Проверка на състоянието на работната
площ на летателното поле с оглед възможността
летището да бъде експлоатирано ежедневно
Cъстоянието на работната площ се проверява
от длъжностни лица, определени от администрацията на летището, съответно от управителя на
летище или летателна площадка.
1.1. Проверка на пистата за излитане и кацане
(ПИК) (ежедневно)
Проверка на разсъмва- Извършва се внимателна
не, преди начало на ин- проверка на цялата широтензивна експлоатация чина на пистата (пистите),
която продължава около
15 min за всяка писта
с две преминавания на
пистата в едно и също
направление
Cутрешна проверка

Проверява се ПИК, като
се отделя особено внимание на зоната между
ограничителните светлини на ПИК.
Cутрешната проверка се
съчетава с ежедневната
техническа проверка на
летището от страна на
службата по техническа
експ лоатаци я на лет ището.

Дневна проверка

Извършва се експлоатационна проверка на ПИК
в ранните следобедни часове или след операция
по почистване на ПИК.
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Вечерна проверка

ПИК се п роверя ва по
цялата дължина след приключване на интензивната експлоатация на ПИК.

Проверка при неблагоприятни метеорологични условия (сняг, мъгла,
силни ветрове, валежи,
студ, лед, преохладен
дъжд), особено ако се
предполага влошаване
на спирачния ефект

Проверката за състоянието на настилката се
извършва редовно с оглед
вземане на решения за
изп ъ л нен ие на рабо т и
по предотвратяване на
ледообразуването или за
снег опоч ис т ва не. След
силни ветрове контролът
се налага с цел събиране
на пренесени от вятъра
предмети и вземане на
мерки за почистване на
н ас т и л к ат а о т з а м ър сители.

1.2. Проверка на пътеките за рулиране (ежедневно)
Проверката на разсъм- Извърш ва се заед но с
ване
проверката на ПИК
Сутрешната проверка

Извърш ва се заед но с
проверката на ПИК

След всяко рулиране на ВС, за което е известно,
че струята от двигателите създава условия за
замърсяване на настилката

1.3. Проверка на пероните (ежедневно)
Пероните се проверяват ежедневно по време
на сутрешната и дневната проверка на пистата.
1.4. При проверка на зоните с изкуствена
настилка се обръща внимание на следното:
а) обща чистота на пистата – обръща се внимание на материалите, които могат да повредят
двигателя на ВС;
б) признаци за повреда на изкуствената настилка:
– пукнатини;
– откъртвания и дупки;
– разрушаване на пълнителя;
в) наличието на зони, задържащи вода след
проливен дъжд;
г) повреда на конструкцията на светлотехническата система;
д) чистота на маркировката и маркировъчните знаци.
1.5. При проверка на зоните с тревна настилка
се обръща внимание на следното:
а) общо състояние на настилката и височина
на тревата, с оглед засенчване на лампите и
знаците;
б) наличие на вдлъбнатини, коловози, локви
в зоната на ПИК с тревна настилка или в CИБ
и КЗБ;
в) състояние на останалите площи от летището;
г) обща чистота в зоните с оглед недопустимостта на материали, които могат да се засмучат
от двигателите на ВС.
2. Контрол на временните препятствия по
време на проверките
Изисквания с оглед контрола на временни
препятствия, който се извършва по време на
проверките:
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Допуски и изиск
вания

Включва ивица, успоредна на ПИК,
и в границите на
23 m о т к ра я на
ПИК.

1. Може да се извършва н я к а к ва рабо та
само от едната страна
на пистата.
2. Площта на препятствието е не по-голяма от 9 m 2 . Допускат
се като изключение
тесни канавки с площ
до 28 m 2 .
3. Всяко разрешено
препятствие е не повисоко о т 1 m на д
земята (с цел осигуряване на запас от
височина между него
и нискоразположени
двигатели на самолет).
4. Не се допускат никакви купчини земя
или отломки, които
биха могли да повредят ВC или двигателите му.
5. Канавките и други
ями възможно найбързо се засипват и
трамбоват.
6. В тази зона не се допуска никакво транспортно средство или
оборудване по време
на използване на пистата.
7. При наличие в тази
зона на ВC, загубило
способност та да се
движи, ПИК е необходимо да се закрие.

Тази зона се прост и ра о т к ра я на
зона I до края на
в ер т и к а л но п л анираната зона от
летателната писта.

1. Н я ма ог ра н и чени я за извършване
на с т р ои т е л н и раб о т и п ри ус ловие,
че дъл ж ината на
изкопа ната зем я в
направление, успоред но на П И К , с е
сведе до минимум и
общата височина на
изкопаната земя се
ограничи до 2 m над
повърхността.
2. Допуска се наличието на подвижно
строително оборудване с обикновени по
височината размери.
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Допуски и изиск
вания
3. Когато в тази зона
има ВC, заг уби ло
способност та да се
движи, при условие
че ПИК е суха, скоростта на страничния
вя т ър не е повече
от 15 възела (kn) =
7,7 m/s (за писта с код
4) или 10 възела (kn)
± 5,1 m/s (за писта
с кодови номера 2 и
3) и при условия на
визуа лен полет използването на ПИК
е възможно. В противен слу чай ПИК
се затваря.

Зона III Зоната се простира
от външната страна на зона II до
к ра я на летателната писта (150 m
от осовата линия
на ПИК).

Когато ПИК е оборудвана за неточен
под ход за к а ца не
и се използва в услови ята на лоша
ви д и мо с т и л и п ри
неголеми височини
на долната граница
на облачност та, се
вземат мерки работата на използвани
в зоната транспортни
средства да не пречи
на радионавигационните средства.

3. Допълнителни изисквания
3.1. Общи положения
3.1.1. Когато ПИК е оборудвана за точно
насочване за кацане, не се разрешава извършването на работи в произволна част на работната
площ по време на експлоатация на ПИК в условията на лоша видимост. Цялото оборудване
се премества извън границите на зоната, свободна от препятствия. Ограничеността относно
височината на купчините земя и отломки са
както за зони I и II.
3.1.2. По отношение на забелязаните в резултат на проверката непредвидени препятствия се
вземат незабавни мерки за отстраняването им,
както следва:
3.1.2.1. когато това е възможно, тези препятствия се отстраняват от проверяващите незабавно;
3.1.2.2. при невъзможност за отстраняване
на препятствията от проверяващите незабавно
се съобщава на дежурното длъжностно лице от
службата по техническо поддържане на летището,
което следва да предприеме съответните мерки
(в т.ч. поставяне на съответна маркировка и
осветяване на препятствията);
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3.1.2.3. ако на ПИК са забелязани повреди,
които представляват опасност за използването
є, незабавно се съобщава на доставчика на аеронавигационно обслужване и на службата за
техническо поддържане на летището за пред
приемане на съответните мерки;
3.1.2.4. ако при проверката се намерят части
от ВС или парчета от гума, незабавно се съобщава за това на доставчика на аеронавигационно
обслужване и на службата за техническо поддържане на летището с цел да се предприемат
действия по издирването и уведомяването.
3.2. Осигуряване на безопасността по време
на проверките
Основни изисквания за безопасността при
извършване на проверките
3.2.1. Ако по време на проверката ръководителят на полетите разпореди на проверяващата група да напусне ПИК, проверяващото
транспортно средство излиза извън границите
на летателното поле, преди да се докладва на
ръководителя на полетите, че ПИК е освободена.
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Проверяващата група остава извън границите на
летателното поле до получаване на разрешение
за продължаване на проверката.
3.2.2. Във всички случаи на проверяващите се
забранява да навлизат в критичната (чувствителната) зона на ILS при освобождаване на ПИК.
3.2.3. Всички проверки на ПИК се извършват в посока, противоположна на тази, която
обикновено се използва за излитане и кацане.
3.2.4. При проверка на разсъмване, когато
ПИК се обхожда два пъти в една и съща посока,
връщането се извършва извън границите на ПИК
и в същото време се провежда дистанционната
проверка.
4. Отразяване на резултатите
4.1. Резултатите от проверките на летището и
оценката за годността му за полети се отразяват
в дневник за състоянието на летището (фиг. 7-1).
4.2. Резултатите от проверката на условията
за спиране на ВC (спирачният ефект) се отразяват в дневника и при необходимост в (NOTAM)
(SNOWTAM).

Дневник
за състоянието на летище .........
Започнат:

Завършен:

Дата и време Време за подго - Характеристика на състоя Подпис на Данни за излъчване на
на прегледа товка на летището нието и готовността на отговорно- NOTAM/SNOWTAM
летището за полети
то лице от
летищната
а дм инист
рация

Подпис на
изготвилия
съобщението

Пример за попълване през зимния период
20.I.2000 г.
18 ч. и 30
мин.

От 17 ч. и 30 мин. ПИК е почистена от сняг Иванов
до 18 ч. и 30 мин. по цялата дължина и широчина. На ПР 2, 3, 4 снегът
е почистен.
На останалите ПР и МС
има сняг с дебелина 5 cm.
Работата по почистването
продължава. Коефициент
на сцепление на ПИК: 0,48;
0,52; 0,5.

NOTAM/SNOWTAM е Драганов
предаден в ....ч.
(копие от предаденото
съобщение се прилага).

Пример за попълване през летния период
06.VII.2000 г. От 15 ч.
16 ч.
до 16 ч.

Настилките на ПИК, ПР и Маринов
МС са почистени от подвижни предмети.
Повърхността на настилките е влажна. Коефициент
на сцепление на ПИК: 0,5;
0,52; 0,55.
ПР 4 е закрита за движение
поради ремонтни работи.

Излъчва се съобще- Стоянов
ние, че ПР 4 е закрита
поради ремонтни работи и се дава срокът
на закриване.

Фиг. 7-1. Дневник за състоянието на летището
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Приложение № 8
към чл. 159, ал. 12
Маркировка, съдържаща задължителни за
изпълнение инструкции и указателна мар
кировка
Забележка. Това приложение съдържа подробна
информация за формата и размерите на буквите,
цифрите и символите на маркировката, съдържаща задължителни за изпълнение инструкции
и указателната маркировка, които са нанесени
върху 20-сантиметрова мрежа с цел улесняване
на увеличението.
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Приложение № 9
към чл. 165, ал. 5
Характеристики на аеронавигационните наземни светлини
Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

a 10 14 15
Забележки:
1. Кривите се изчисляват по формулата
+
= 1
b 5,5 6,5 8,5
2. Вертикално показаните ъгли на светлините са такива, че следните вертикални покрития на основния лъч ще бъдат постигнати:
разстояние от прага
покритие на вертикалния основен лъч
от прага до 315 m
от 0° до 11°
от 316 m до 475 m
от 0,5° до 11,5°
от 476 m до 640 m
от 1,5° до 12,5°
от 641 m и след тях
от 2,5° до 13,5° (както е показано горе)
3. Светлини в хоризонтите отвъд 22,5 m от осовата линия е необходимо да са в границите на 2°. Всички
други светлини ще бъдат приравнени успоредно на осовата линия на пистата.
4. Виж общите забележки за фиг. 9-1 до 9-11.
Фиг. 9-1. Изоканделна диаграма за светлините на осовата линия на подхода за кацане и светлинните хоризонти (бяла светлина)
Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

a 7,0 11,5 16,5

Забележки:
1. Кривите се изчисляват по формулата
+
= 1
b 5,0 6,0 8,0
2. В границите на 2°.
3. Вертикално показаните ъгли на светлините са такива, че следните вертикални покрития на основния лъч ще бъдат постигнати:
разстояние от прага
покритие на вертикалния основен лъч
от прага до 115 m
от 0,5° до 10,5°
от 116 m до 215 m
от 1° до 11°
от 216 m и след тях
от 1,5° до 11,5° (както е показано горе)
4. Виж общите забележки за фиг. 9-1 до 9-11.
Фиг. 9-2. Изоканделна диаграма за страничните редове светлини на подхода (червена светлина)
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Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Кривите се изчисляват по формулата

+

= 1

2. В границите на 3,5°.
3. Виж общите забележки за фиг. 9-1 до 9-11.

a 5,5 7,5

9,0

b 4,5 6,0

8,5

Фиг. 9-3. Изоканделна диаграма за праговите светлини (зелена светлина)
Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Кривите се изчисляват по формулата
+
2. В границите на 2°.
3. Виж общите забележки за фиг. 9-1 до 9-11.

= 1

a 7,0 11,5 16,5
b 5,0 6,0

8,0

Фиг. 9-4. Изоканделна диаграма за праговите странични светлини (зелена светлина)
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Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Кривите се изчисляват по формулата

+

= 1

2. В границите на 4°.
3. Виж общите забележки за фиг. 9-1 до 9-11.

a 5,0 7,0

8,5

b 3,5 6,0

8,5

Фиг. 9-5. Изоканделна диаграма за светлините в зоната на кацане (бяла светлина)

Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Кривите се изчисляват по формулата

+

= 1

a 5,0 7,0

8,5

b 3,5 6,0

8,5

2. За червена светлина осреднени стойности от 0,15.
3. За жълта светлина осреднени стойности от 0,40.
3. Виж общите забележки за фиг. 9-1 до 9-11.
Фиг. 9-6. Изоканделна диаграма за светлините по оста на пистата, разположени през 30 m (бяла светлина), и индикаторните светлини за скоростните изходящи пътеки за рулиране (жълта светлина)
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Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Кривите се изчисляват по формулата

+

a 5,0 7,0

= 1 b 4,5 8,5

8,5
10

2. За червена светлина осреднени стойности от 0,15.
3. За жълта светлина осреднени стойности от 0,40.
4. Виж общите забележки за фиг. 9-1 до 9-11.
Фиг. 9-7. Изоканделна диаграма за светлините по оста на пистата, разположени през 15 m (бяла светлина), и
индикаторните светлини за скоростните изходящи пътеки за рулиране (жълта светлина)
Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Кривите се изчисляват по формулата

+

= 1

a

6,0

7,5

9,0

b 2,25

5,0

6,5

2. Виж общите забележки за фиг. 9-1 до 9-11.
Фиг. 9-8. Изоканделна диаграма за крайните светлини на пистата (червена светлина)
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Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Кривите се изчисляват по формулата
+
= 1
2. В границите на 3,5°.
3. За червена светлина осреднени стойности от 0,15.
4. За жълта светлина осреднени стойности от 0,40.
5. Виж общите забележки за фиг. 9-1 до 9-11.

a

5,5

7,5

9,0

b

3,5

6,0

8,5

Фиг. 9-9. Изоканделна диаграма за страничните светлини на пистата, когато широчината на
ПИК е 45 m (бяла светлина)
Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Кривите се изчисляват по формулата
+
= 1
2. В границите на 4,5°.
3. За червена светлина осреднени стойности от 0,15.
4. За жълта светлина осреднени стойности от 0,40.
5. Виж общите забележки за фиг. 9-1 до 9-11.

a

6,5

8,5

10

b

3,5

6,0

8,5

Фиг. 9-10. Изоканделна диаграма за страничните светлини на пистата, когато широчината на
ПИК е 60 m (бяла светлина)

С Т Р. 7 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Фиг. 9-11. Точки от координатната мрежа, предназначени за изчисляване на средната интензивност на
светлината на светлините на подхода и светлините на ПИК

2. Общи бележки към фиг. 9-1 – 9-11.
2.1. На всяка фигура елипсите са симетрични спрямо общите вертикални и хоризонтални оси.
2.2. На фиг. 9-1 – 9-10 са показани минимално допустимите интензивности на светлината. Средната
интензивност на светлината на основния лъч се пресмята при разполагане на точките на координатната мрежа в съответствие с фиг. 9-11 и използвайки стойностите на интензивността на светлината,
измерени във всички точки на координатната мрежа, разположени в границите и по периметъра на
елипсата, очертаваща основния лъч. Средната стойност е средноаритметичната от стойностите на
интензивностите на светлината, измерени във всички разглеждани точки на координатната мрежа.
2.3. При правилно ориентиране на арматурата на светлините не се допускат отклонения от характеристиките на основния лъч.
2.4. Съотношението на средната интензивност на светлината в границите на елипсата, очертаваща
основния лъч на типично нова светлина, към средната интензивност на основния лъч на нова странична светлина на ПИК е:
Фиг. 9-1

Централен ред на светлините на подхода и светлинните
хоризонти

От 1,5 до 2,0
(бели светлини)

Фиг. 9-2

Страничен ред на светлините на подхода

Фиг. 9-3

Прагови светлини на ПИК

От 1,0 до 1,5
(зелени светлини)

Фиг. 9-4

Странични хоризонти на праговите светлини

От 1,0 до 1,5
(зелени светлини)

Фиг. 9-5

Светлини на зоната за приземяване

От 0,5 до 1,0
(бели светлини)

Фиг. 9-6

Осови светлини на ПИК (надлъжен интервал 30 m)

От 0,5 до 1,0
(бели светлини)

Фиг. 9-7

Осови светлини на ПИК (надлъжен интервал 15 m)

От 0,5 до 1,0 за III кат.
(бели светлини)
от 0,25 до 0,5 за I и II кат. (бели
светлини)

Фиг. 9-8

Крайни светлини на ПИК

От 0,25 до 0,5
(червени светлини)

Фиг. 9-9

Странични светлини на ПИК (при широчина на ПИК 45 m)

1,0 (бели светлини)

Фиг. 9-10

Странични светлини на ПИК (при широчина на ПИК 60 m)

1,0 (бели светлини)

От 0,5 до 1,0
(червени светлини)

2.5. Пространствените параметри на лъчите, посочени на фигурите, осигуряват необходимото
водене при подход за кацане в условията на далечина на видимост на ПИК от порядъка на 150 m и
при излитане с далечина на видимост на ПИК от порядъка на 100 m.
2.6. Ъглите в хоризонталната равнина се измерват към вертикалната равнина, прекарана през оста
на ПИК. За светлините, изключвайки осовите светлини, посоката към осовата линия на ПИК се
счита за положителна. Ъглите във вертикалната равнина се измерват спрямо хоризонталната равнина.

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

2.7. Когато за осови светлини на подхода, за светлинните хоризонти и за страничния ред светлини на
подхода се използват вкопани вместо надземни светлини, например на ПИК с изместен праг, спазването
на изискванията по отношение на интензивността на светлината може да се осигури чрез инсталиране
на две или три светосигнални устройства (с по-малка интензивност) на всяко място.
2.8. Невъзможно е да се подценява значението на техническата поддръжка. Средната интензивност
на светлината никога не може да спада под 50 % от стойността, показана на фигурите, и тя е необходимо да бъде поддържана от упълномощените летищни служби на ниво, близко до минималната
стойност на средната интензивност.
2.9. Светлинният елемент е необходимо да бъде инсталиран така, че основният лъч да бъде с отклонение не по-голямо от половин градус спрямо специфичните изисквания.
Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Тези лъчеви покрития допускат изместване на кабината на самолета от осовата линия до 12 m и е
предназначена за използване преди и след кривите.
2. Виж общите забележки за фиг. 9-12 до 9-21.
3. Повишените интензивности за усилените светлини на осовата линия на скоростните изходни пътеки
за рулиране, както се препоръчват в чл. 253, ал. 1 и 2, са четири пъти по-високи от съответните интензивности на фигурата (т.е. 800 cd минимално средно на основния лъч).
Фиг. 9-12. Изоканделна диаграма за осовата линия на ПР (в обсега на 15 m) и светлините на стоп линията
в прав участък, предназначена за използване на пистата в условията на намалена видимост (по-малко от
350 m), където може да се допусне голямо изместване, и за нискоинтензивните странични светлини на пистата, конфигурация B
Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Тези лъчеви покрития са изцяло удовлетворителни при изместване на кабината на самолета от
осовата линия в границите на 3 m.
2. Виж общите забележки за фиг. 9-12 до 9-21.
Фигура 9-13. Изоканделна диаграма за осовата линия на ПР (в обсега на 15 m) и светлините на стоп линията в
прав участък, предназначена за използване на пистата в условията на намалена видимост (по-малко от 350 m)
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Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Светлините на криволинейни участъци е необходимо да бъдат завъртени по отношение допирателната към кривата на участъка навътре на 15,75°.
2. Виж общите забележки към фигури 9-12 до 9-21.
Фиг. 9-14. Диаграма на изоканделите на осовите светлини на ПР (с интервал 7,5 m) и светлините на „стоп“ линията на криволинейни участъци, предназначени за използване в условия на видимост на ПИК, по-малка от 350 m
Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

.
Забележки:
1. Светлините на криволинейни участъци е необходимо да бъдат завъртени по отношение допирателната към кривата на участъка навътре на 15,75°.
1. На местата, където е типична висока яркост на фона и където влошаването на светлинния
поток поради прах, сняг и местно замърсяване е съществен фактор, стойност та на изоканделите се
умножава по 2,5.
2. При използване на ненасочени светлини е необходимо да се спазват изискванията към вертикалния
лъч, дадени на фигурата.
3. Виж общите забележки към фигури 9-12 до 9-21.
Фиг. 9-15. Диаграма на изоканделите на осовите светлини на ПР (с интервал 30 m, 60 m) и светлините на
„стоп“ линията на прави участъци, предназначени за използване в условия на видимост на ПИК 350 m и повече
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Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Светлините на криволинейни участъци е необходимо да бъдат завъртени по отношение допирателната към кривата на участъка навътре на 15,75°.
2. На местата, където е типична висока яркост на фона и където влошаването на светлинния поток поради прах, сняг и местно замърсяване е съществен фактор, стойността на изоканделите се умножава по 2,5.
3. При такива пространствени параметри на лъча е възможно отклонение на кабината на екипажа от
осевата линия на разстояние около 12 m, което може да се случи в края на криволинеен участък.
4. Виж общите забележки към фигури 9-12 до 9-21.
Фиг. 9-16. Диаграма на изоканделите на осовите светлини на ПР (с интервали 7,5 m, 15 m, 30 m) и светлините на „стоп“ линията на криволинейни участъци, предназначени за използване в условия на видимост на
ПИК 350 m и повече
Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Крива

a

b

c

d

e

Интензивност (cd)
8
20 100 450 1800
Забележки:
1. При такива пространствени параметри на лъча е възможно отклонение на кабината на екипажа от
осовата линия на разстояние около 12 m и са предназначени за използване преди и след криволинейните
участъци.
2. Виж общите забележки към фиг. 9-12 – 9-21.
Фиг. 9-17. Диаграма на изоканделите на осовите светлини с висока интензивност на ПР в праволинейни участъци
(с интервали 15 m) и светлините на „стоп“ линията, предназначени за използване в състава на усъвършенствани системи за управление на наземното движение и контрол върху движението, когато се изисква по-висока
интензивност на светлините и където може да има значителни отклонения
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Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Крива

a

b

c

d

e

Интензивност (cd)

8

20

100

450

1800

Забележки:
1. Такива пространствени параметри на лъча като цяло удовлетворяват изискванията по отношение на
видимостта на светлините при отклонение на кабината, така че външното колело на основния колесник
да е в края на ПР.
2. Виж общите забележки към фиг. 9-12 – 9-21.
Фиг. 9-18. Диаграма на изоканделите на осовите светлини на ПР (с интервали 15 m) и светлините на „стоп“
линията с висока интензивност на прави участъци, предназначени за използване в състава на усъвършенствани системи за управление на наземното движение и контрол върху движението, когато се изисква по-висока
интензивност на светлините
Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Крива
Интензивност (cd)

a
8

b
c
d
100 200 400

Забележки:
1. На криволинейни участъци светлините са завъртени навътре спрямо допирателната към участъка
на 17°.
2. Виж общите забележки към фиг. 9-12 – 9-21.
Фиг. 9-19. Диаграма на изоканделите на осовите светлини на ПР (с интервали 15 m) и светлините на „стоп“
линията с висока интензивност на криволинейни участъци, предназначени за използване в състава на усъвършенствани системи за управление на наземното движение и контрол върху движението, когато се изисква
по-висока интензивност на светлините

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Независимо от това, че в нормален режим на експлоатация тези светлини работят в режим на мигане, интензивността на светлината се посочва пресметната като за постоянно светещи светлини с лампи
с нажежаема жичка.
2. Виж общите забележки към фиг. 9-12 – 9-21.
Фиг. 9-20. Диаграма на изоканделите на защитни светлини на ПИК с висока интензивност, конфигурация В
Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Фиг. 9-21. Точки от координатната мрежа, предназначени за изчисляване на средната сила на светлината
на осовите светлини на ПР и светлините на „стоп“ линията

Забележки:
1. Тези криви са построени за минималните значения на интензивността на бялата светлина.
2. Специфичният коефициент на пропускане на филтъра за всички червени сигнали е минимум 15 %
при работна температура.
3. Резкият преход от бяло към състояние „няма сигнал“ във вертикална равнина е от съществено
значение за системата T-VASIS. За точните настройки на превишенията виж фигура 20.
Фиг. 9-22. Разпределение на интензивността на светлините на системите Т-VASIS и AT-VASIS
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3. Общи забележки към фиг. 9-12 – 9-21:
3.1. Интензивностите, показани на фиг. 9-12 – 9-20, се отнасят към зелените и жълтите осови светлини
на ПР, към жълтите предпазни светлини на ПИК и към червените светлини на „стоп“ линията.
3.2. На фиг. 9-12 – 9-20 е показана минимално допустимата интензивност на светлината. Средната
интензивност на основния лъч се изчислява чрез установяване на координатна мрежа с точки съгласно
фиг. 9-21 и използвайки стойностите на интензивността, измерени във всички точки на координатната
мрежа, които са във вътрешността и по периметъра на правоъгълника, очертаващ основния лъч. Средната стойност е средноаритметично на интензивностите на светлината, измерени във всички разглеждани
точки на координатната мрежа.
3.3. При правилно ориентиране на тялото на светлинния елемент не се допускат отклонения от характеристиките на основния лъч или на снопа светлина, където това се използва.
3.4. Хоризонталните ъгли се измерват спрямо вертикалната равнина, прекарана през осовата линия
на ПР, с изключение на криволинейните участъци, където те се измерват спрямо допирателната към
криволинейния контур.
3.5. Вертикалните ъгли се измерват от надлъжния наклон на повърхността на ПР.
3.6. Невъзможно е да се подценява значението на техническата поддръжка. Средната интензивност на
светлината никога не може да спада под 50 % от стойността, показана на фигурите, и тя е необходимо
да бъде поддържана от упълномощените летищни служби на ниво, близко до минималната стойност на
средната интензивност.
3.7. Светлинният елемент е необходимо да бъде инсталиран така, че основният лъч да бъде с отклонение не по-голямо от половин градус спрямо специфичните изисквания.

Забележки:
1. Тези криви са построени за минималните значения на интензивността на червената светлина.
2. Интензивността в белия сектор на лъча задължително да бъде не по-малко от 2 пъти по-голяма от
съответната интензивност в червения сектор, като може да превишава последната 6,5 пъти.
3. В скобите са посочени значенията на интензивността за система APAPI.
Фиг. 9-23. Разпределение на интезивността на светлината на системите PAPI и APAPI
Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Независимо от това, че в нормален режим на експлоатация тези светлини работят в режим на мигане, интензивността на светлината се посочва пресметната като за постоянно светещи светлини с лампи
с нажежаема жичка.
2. Посочените значения на силата на светлината се отнасят към жълтата светлина.
Фиг. 9-24. Диаграма на изоканделите на всяка светлина от системата на защитни светлини на ПИК с
ниска интензивност, конфигурация А
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Градуси по вертикала

Градуси по хоризонтала

Забележки:
1. Независимо от това, че в нормален режим на експлоатация тези светлини работят в режим на мигане, интензивността на светлината се посочва пресметната като за постоянно светещи светлини с лампи
с нажежаема жичка.
2. Посочените значения на силата на светлината се отнасят към жълтата светлина.
Фиг. 9-25. Диаграма на изоканделите на всяка светлина от системата на защитните светлини на ПИК с
висока интензивност, конфигурация А

Приложение № 10
към чл. 173, ал. 7
Светлинни системи на подхода за кацане
1. Типове и характеристики
1.1. Тези технически изисквания определят
основните характеристики на проста светлинна
система за подход за кацане и за светлинна система
за точен подход за кацане. За определени характеристики на тези системи се допускат известни
отклонения, например по отношение разстоянието
между светлините от централния ред и светлинните хоризонти. На фиг. 10-2 и 10-3 са показани
най-разпространените схеми на светлинни системи
за подход за кацане. На фиг. 16 е показана схема
на светлинна система за точен подход за кацане
по категории II и III, разположена в границите от
300 m от прага на ПИК.
1.2. Cъщата схема на светлинна система за
подход за кацане се осигурява независимо от положението на прага на ПИК, т.е. независимо от
това дали прагът е на края на ПИК, или е изместен от края на ПИК. В двата случая светлинната
система за подход за кацане да се простира до
прага. В случаите на изместване на прага, за да
се получи зададена конфигурация от края на ПИК
до прага, се използват вградени светлини. Те се
поставят с цел да се удовлетворят изискванията
към конструкцията и фотометричните изисквания,
определени в приложение № 9, фиг. 9-1 или 9-2.

1.3. При проектиране на светлинни системи се
използват диапазоните от траекторията на полета,
посочени на фиг. 10-1.
2. Допуски по отношение на разполагането
2.1. В хоризонталната равнина:
2.1.1. Допуските са показани на фиг. 10-3.
2.1.2. Централният ред на светлинната система за
подход за кацане е необходимо да съвпада възможно
най-точно с продължението на осовата линия на
ПИК с максимално допустимо отклонение ±15'.
2.1.3. Надлъжният интервал между светлините от
централния ред е такъв, че една светлина (или група
светлини) да е центърът на всеки от светлинните
хоризонти, а междинните светлини от централния
ред да са по възможност равномерно разположени
между два съседни светлинни хоризонта или между
светлинния хоризонт и прага на ПИК.
2.1.4. Светлинните хоризонти и линейните светлини се разполагат перпендикулярно на централния
ред на системата от светлини за приближаване с
допуск ±30', ако е приета схемата, посочена на фиг.
10-3 (А), или ±2°, ако е приета схемата, посочена
на фиг. 10-3 (Б).
2.1.5. Когато е необходимо единият светлинен
хоризонт да се измести от стандартното местоположение, по възможност се изместват на съответното
разстояние и съседните светлинни хоризонти, за
да се намали разликата в интервалите между тях.
2.1.6. При изместване от стандартното му
местоположение на единия светлинен хоризонт в
системата, показана на фиг. 10-3 (А), общата му
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дължина се установява така, че да остане равна на
1/20 от действителното разстояние на светлинния
хоризонт от точката на отчитане. Не е необходимо
да се изменя стандартният интервал от 2,7 m между
светлините на светлинните хоризонти и в същото
време светлинните хоризонти да се разполагат
симетрично по отношение на централния ред на
светлините за подход за кацане.
2.2. Във вертикалната равнина:
2.2.1. Идеалният случай е установяване на всички светлини за подход за кацане в хоризонталната
равнина, минаваща през прага на ПИК (вж. фиг.
10-4), и това общо правило се спазва дотолкова,
доколкото позволяват местните условия. В същото
време сгради, дървета и т. н. да не закриват светлините за пилота, когато самолетът му се намира
в района на външния радиомаркер на 1° по-ниско
от радиоглисадата.
2.2.2. За максимално намаляване на риска
от повреждане на самолета при приземяване с
прелитане или недолитане в границите на крайния участък за спиране (КУС) или на участъка,
свободен от препятствия, а също в границите на
150 m от края на ПИК, светлините се установяват
възможно най-близо до земята в зависимост от
местните условия. Извън границите на КУС и
участъка, свободен от препятствия, няма съществена необходимост светлините да се разполагат
по-близо до земята. С оглед на неравностите на
повърхността светлините могат да се установят
на стълбове със съответна височина.
2.2.3. По възможност светлините се монтират
така, че нито един обект в границите на 60 m от
всяка страна на централния ред да не се извисява
над повърхността, в която е разположена системата светлини за подход за кацане. Ако някакъв
висок обект е разположен в границите на 60 m
от централния ред светлини и в границите от
1350 m от прага на ПИК, когато това се отнася
до светлините за точен подход за кацане, или
в границите на 900 m, когато това се отнася до
проста система за подход за кацане, целесъобразно е светлините да се инсталират така, че
равнината на външната половина от светлини
да минава над този обект.
2.2.4. За да се избегне погрешното възприемане
на равнината на терена, светлините, разположени
в границите от прага до точката, отстояща на 300
m от него, се инсталират не по-ниско от права с
низходящ наклон 1:66 от прага до тази точка, а
след тази точка – не по-ниско от права с наклон
1:40. За системата светлини за точен подход за
кацане по II или III категория може да са необходими по-строги критерии, например недопускане
в границите на 450 m от прага на отрицателен
наклон на местността.
2.2.5. Централен ред светлини. На всеки участък
от централния ред светлини (включително КУС
или участъка, свободен от препятствия) градиентите на наклона на светлините са колкото се може
по-малки, изменят се колкото се може по-рядко и
с по-малка стойност и не превишават 1:60. Практиката разрешава на всеки участък по посока на
ПИК градиентът на наклона на централния ред
светлини да е не повече от 1:66 по възходяща
права и 1:40 по низходяща.

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

2.2.6. Светлинни хоризонти. Светлините на
светлинните хоризонти се разполагат по права,
пресичаща на съответно място линията на светлините на централния ред, и по възможност лежат
в хоризонталната равнина. Но в местата, където
релефът има напречен наклон в една посока,
светлините на светлинните хоризонти на КУС или
на участъка, свободен от препятствия, могат да
се установяват под наклон с градиент не повече
от 1:80, ако е възможно те да се разположат поблизо до земята.
2.3. Резервна височина над препятствия:
2.3.1. За определяне на резервната височина
над препятствията се установява район, който
се нарича повърхнина на светлините (светлинна
равнина), в която всички системи от светлини
се намират в една равнина. Тази равнина има
правоъгълна форма и е разположена симетрично на централния ред от системата светлини за
подход за кацане. Тя започва от прага на ПИК,
има широчина 120 m и продължава на разстояние 60 m след края на светлинната система на
подхода за кацане.
2.3.2. В границите на светлинната равнина не се
допускат обекти, стърчащи над нея, с изключение на
указаните по-долу. Всички пътища и автомагистрали
се считат за препятствия с обекти, извисяващи се на
4,8 m над горната точка на повърхността на пътя,
с изключение на служебните пътища на летището,
където движението на транспорта се контролира
от съответните летищни служби и се координира
от летищната контролна кула. ЖП пътищата,
независимо от интензивността на движението, се
считат за препятствия с обекти, извисяващи се на
5,4 m над горния край на релсите.
2.3.3. Някои елементи от радиоелектронните системи за кацане, например отражателите, антените,
контролните устройства и т.н., е необходимо да са
по-високо от светлинната равнина. Предприемат
се всички мерки за изнасянето на тези елементи
извън границите на светлинната равнина. Това е
осъществимо за много отражатели и контролни
устройства.
2.3.4. Ако в границите на светлинната равнина
е инсталиран курсов радиофар на ILS, се счита,
че този фар или параболична антена, ако тя се
използва, е необходимо по височина да надвишават
светлинната равнина. В този случай височината на
конструкциите на тези инсталации е необходимо
да е минимална и да се разположи по възможност
по-далече от прага на ПИК. Височината на тези
конструкции съгласно общото правило може да
се увеличава с отдалечаването от прага с 15 cm
през всеки 30 m. Например, ако курсовият фар е
разположен на 300 m от прага на ПИК, параболичната антена може да е над светлинната равнина
максимум на 10 x 15 = 150 cm, но за предпочитане
е, ако това не нарушава нормалното функциониране на ILS, тази височина да бъде колкото се
може по-малка.
2.3.5. При разполагане на азимутна антена на
MLS се спазват инструкциите, дадени в Допълнение „G“ към част I на Приложение № 10 към
Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване. В тези инструкции, които съдържат
също и указания за съвместяване на азимутната
антена на MLS и курсовия предавател на ILS, е
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посочено, че азимутната антена на MLS може да
се установява в границите на светлинната равнина там, където е невъзможно или практически
нецелесъобразно тя да се установи след външния
край на светлинния подход за осигуряване на
подход за кацане от противоположна посока. Ако
антената на MLS е установена по продължение на
осовата линия на ПИК, тя се разполага колкото
се може по-далече от най-близката до азимутната
антена на MLS светлина по посока на края на
ПИК. Фазовият център на aзимутната антена на
MLS се разполага поне на 0,3 m по-високо от
центъра на най-близката до aзимутната антена на
MLS светлина по посока към края на ПИК (тази
стойност може да се намали до 0,15 m, ако на
това място не възникват проблеми на значителни
смущения). Спазването на това изискване, целта
на което е качеството на сигналите на MLS да не
влияе върху системата от светлините за приближаване, може да доведе до частично засенчване
на системата от светлини от азимутната антена на
MLS. За да не се намалява в резултат на такова
засенчване ефективността на визуалното насочване, по-ниско от допустимото ниво, азимутната
антена не може да е по-близо от 300 m от края на
ПИК, при това е желателно тя да е на разстояние
25 m от 300-метровия светлинен хоризонт (така
антената ще е разположена на разстояние 5 m
зад светлината, установена на разстояние 330 m
от края на ПИК).
Там, където азимутната антена е установена по
такъв начин, тя частично ще засенчва само централната част от 300-метровия светлинен хоризонт
на системата от подхода за кацане. Независимо от
това винаги се осигурява изправното състояние на
незасенчените светлини на светлинния хоризонт.
2.3.6. Обектите, които са в границите на светлинната равнина и изискващи в съответствие с
посочените изисквания увеличаване на височината
на светлинната равнина, се премахват или преместват, ако икономически това е по-оправдано от
увеличаване на височината на светлинната равнина.
2.3.7. Понякога от икономически съображения
някои обекти е невъзможно да бъдат премахнати,
понижени или преместени. Тези обекти могат да
се намират толкова близо до прага на ПИК, че
наклонът, равен на 2 %, не създава необходимата
резервна височина над тях. При наличието на такива условия и при липсата на възможност те да
се изменят, може да се увеличи ъгълът на наклона или да се използва „стъпаловидният наклон“,
така че светлините на подхода да са по-високо от
тези обекти. Към „стъпаловидни“ или с увеличени
градиенти наклони се прибягва само когато е невъзможно да се приложат стандартните критерии
за наклона и в този случай тяхната стойност може
да е абсолютно минимална. В съответствие с това
изискване на най-отдалечения участък на системата не се допускат никакви отрицателни наклони.
2.4. Разглеждане влиянието на намаляването
на дължината:
2.4.1. Необходимостта от съответна система за
точен подход за кацане, когато от пилота се изисква
определяне на визуални ориентири преди кацане,
е трудно да бъде преоценена. Безопасността и регулярността на такива операции зависи от определянето на тези визуални ориентири. Относителната
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височина над прага на ПИК, на която пилотът
решава, че има достатъчно визуални ориентири
за продължаване на точния подход за кацане, се
изменя в зависимост от типа на осъществявания
подход за кацане и от други фактори, като метеорологичните условия, наземното и бордното
оборудване и т.н. Необходимата дължина на светлинната система на подхода, която е необходимо
да осигури цялото разнообразие на такива точни
подходи за кацане, е 900 m и по възможност тя
винаги се осигурява.
2.4.2. На някои места е невъзможно на ПИК
да се установи 900-метрова дължина на светлинната система за точен подход за кацане. В такива
случаи се полагат всички усилия за осигуряване
на възможно по-голяма дължина на системата от
светлините за подхода за кацане. Гражданската
въздухоплавателна администрация може да наложи
ограничения върху операциите на ПИК, оборудвани със светлинна система с намалена дължина.
Редица фактори влияят на това, на каква относителна височина пилотът е необходимо да вземе
решение за продължаване на подхода за кацане
или за минаване на втори кръг.
При достигане на конкретна височина пилотът не взема мигновено решение. Фактическото
решение за продължаване на подхода за кацане и
последващо кацане е акумулативен процес, който
завършва само на установената относителна височина. Ако до достигане височината за вземане на
решение светлините не са установени, процесът
на визуалната оценка е непълен и вероятността
за минаване на втори кръг съществено нараства.
2.5. Ред при установяване на системата за визуална индикация на глисадата:
2.5.1. Счита се за нецелесъобразно да се разработват инструкции, позволяващи съвсем обективно да се анализира коя ПИК на летището да
се оборудва на първо място със система за визуална индикация на глисадата. Вземат се предвид
следните фактори:
а) честотата на използване;
б) степента на опасност;
в) наличието на други визуални и невизуални
средства;
г) типовете самолети, използващи ПИК;
д) честотата на повторение и характерът на
неблагоприятните метеорологични условия, при
които ще се използва ПИК.
2.5.2. Относно степента на опасност редът, предвиден в изискванията за ползването на системата
за визуална индикация на глисадата, посочен в
чл. 195, т. 2 ÷ 5, може да служи като обща инструкция. Изискванията могат да се сумират по
следния начин:
2.5.2.1. липса на достатъчно визуални ориентири
във връзка с това, че:
а) подходът за кацане се изпълнява над водно
пространство или над земна повърхност, на която
липсват характерните черти, или нощем липсва
достатъчно осветяване в зоната на подхода за кацане;
б) заобикалящата местност има лъжлив характер;
2.5.2.2. налице е сериозна опасност при подход
за кацане;
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2.5.2.3. наличието на сериозна опасност при
приземяване с недолитане или при изтъркалване
извън границите на ПИК;
2.5.2.4. налице е повишена турбулентност.
2.5.3. Голямо значение има наличието на други
визуални и невизуални средства. На ПИК, оборудвана със системи на ILS или на MLS, поначало
не се установяват системи за визуална индикация
на глисадата. В същото време системите за визуална индикация на глисадата сами по себе си са
визуални средства за подход за кацане и могат да
допълват електронните средства.
При условия, изпълнени с опасности, или в
случаите, когато на ПИК се приемат голям брой
самолети, необорудвани за кацане по системи на
ILS или на MLS, на такава ПИК на първо място
може да се установи система за визуална индикация на глисадата.
2.5.4. С правото на първо място се ползват
ПИК, предназначени да приемат турбореактивни
самолети.
2.6. Светомаркировка на зоните, непригодни
за експлоатация:
2.6.1. Зоната, временно непригодна за експлоатация, може да се маркира с червени светлини с
постоянно излъчване. Тези светлини маркират найопасните гранични краища на зоната. Като минимум
се използват четири такива светлини, с изключение
на случаите, когато зоната има триъгълна форма
и тя може да се маркира минимум с три такива
светлини. Ако зоната има големи размери и сложна
конфигурация, броят на светлините се увеличава.
През всеки 7,5 m по периметъра на зоната следва
да се инсталира поне по една светлина. Ако се
използват насочени светлини, те са ориентирани
така, че тяхното излъчване да бъде насочено по
възможност по посока на приближаващите се въздухоплавателни или транспортни средства. Когато
въздухоплавателните или транспортните средства се
приближават като правило от няколко посоки, се
предвиждат допълнителни светлини или се използват
всенасочени светлини за осигуряване на видимост
на зоната от тези посоки. Конструкцията на светлините на непригодната за ползване зона е чупеща
се. Относителната им височина е достатъчно малка
за осигуряване на безопасен просвет за перките
на самолетите или гондолите на двигателите на
реактивните въздухоплавателни средства.
2.7. Светлинна индикация на скоростните изходящи пътеки за рулиране.
2.7.1. Светлинната индикация на скоростните
изходящи пътеки за рулиране (RETILs) включва устройство за жълта всенасочена светлина,
инсталирана на ПИК в близост до централната
линия. Светлините се монтират в поредица 3-2-1
на интервали през 100 m от точката, тангираща с
централната линия на скоростната изходяща ПР.
Те са предназначени да информират пилотите за
местоположението на следващата разполагаема
скоростна изходяща ПР.
2.7.2. В условия на ниска видимост RETILs
дава полезна информация на пилота за местоположението на самолета, следвайки централната
линия на ПИК.
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2.7.3. Кацайки, времето за заемане на ПИК
има значителен ефект върху капацитета на ПИК.
RETILs позволява на пилотите да поддържат добра
скорост до поява на необходимост за намаляването
є до подходяща стойност за напускане на ПИК по
скоростна изходяща ПР. Рулиране със скорост 60
knots до достигане на първата RETIL (ред от три
светлини) се приема за оптимална.
2.8. Регулиране интензивността на светлините
за подход за кацане и на светлините на ПИК:
2.8.1. Видимостта на светлините зависи от
степента на контраст между тях и заобикалящия
ги фон. За да може пилотът да използва светлините за ориентиране при подход за кацане денем,
силата на светлината е не по-малка от 2000 или
3000 cd, а за светлините за подход за кацане е
желателно силата им да е от порядъка 20 000 cd.
Понякога в условията на мъгла, при ярка дневна
светлина се оказва невъзможно да се осигури интензивност на светлините, достатъчна за тяхната
ефективност. Ако нощта е тъмна или при ясно
време, силата на светлините за приближаване от
порядъка на 100 cd и на светлините за кацане
на ПИК от порядъка на 50 cd може да се окаже
достатъчна. Но дори при такава интензивност
поради близостта на светлините за кацане на
ПИК са постъпвали жалби от пилотите, че тези
светлини са прекалено ярки.
2.8.2. Голямо количество светлина в условията
на мъгла се разсейва. През нощта тази разсеяна
светлина дотолкова увеличава яркостта на мъглата
над зоната за кацане и над ПИК, че увеличавайки интензивността на светлината над 2000 – 3000
cd, може да се получи незначително подобрение
на далечината на видимостта им. Далечината на
видимост на светлините за сметка на повишаване
на тяхната интензивност повече от определените
граници нощем не се увеличава, тъй като това би
довело до заслепяване на пилота при доближаването до тях.
2.8.3. Значението на регулирането на интензивността на системата от летищни светлини
в съответствие с преобладаващите условия за
осигуряване на максималната им ефективност и
предотвратяване на случаите на заслепяване на
пилотите е голямо. Установяването на необходимото ниво на интензивност на светлините зависи
от яркостта на фона и условията на видимост при
всеки конкретен случай.
2.9. Сигнална площадка.
Сигнална площадка се предвижда само когато за
връзка с ВС в полет се предполага да се използват
наземни визуални сигнали. Такива сигнали могат
да се ползват, ако на летището няма летищна контролна кула или служба за полетна информация
или ако летището се използва от самолети без радиооборудване. Наземните визуални сигнали също
могат да се използват при отказ на двустранната
радиовръзка с ВС. По правило информацията, осигурена с наземни визуални сигнали, се съдържа в
сборниците за аеронавигационна информация или
в съобщенията на NOTAM. Така преди вземане
на решение за осигуряване на сигнална площадка
се определя целесъобразността на използване на
наземни визуални сигнали.
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Фиг. 10-1. Повърхнини на траекторията на полета, които се използват при проектиране на светосигнални
системи за условията на категории I, II и IIІ

Фиг. 10-2. Прости системи на светлини на подхода

С Т Р. 8 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Фиг. 10-3. Системи от светлини на подхода за точен подход за кацане

Фиг. 10-4. Допуски за монтиране на светлини във вертикална равнина
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Приложение № 11
към чл. 306, ал. 2
Изисквания към знаците за управление на
рулирането
1. Височината на надписите съответства на
изискванията, дадени в следната таблица:
Минимална височина на знака,
mm
Кодов
номер на
ПИК

Знак, съдържащ задължителни за
изпълнение
инструкции

Указателен знак

Знаци на
излизане от
ПИК и на
освободена
ПИК

Други
знаци

1 или 2

300

300

200

3 или 4

400

400

300

Забележка. В местата, където знакът за местоположението на ПР е заедно със знака за обозначаване
на ПИК, големината на символите съответства
на големината, установена за знака, съдържащ
задължителни инструкции за изпълнение.

2. Стрелките имат следните размери:
Височина на условното Широчина на щриха
обозначение
200 mm
32 mm
300 mm
48 mm
400 mm
64 mm
3. Широчината на щриха на една буква има
следните размери:
Височина на условното Широчина на щриха
обозначение
200 mm
32 mm
300 mm
48 mm
400 mm
64 mm
4. Яркостта на знака има следните стойности:
а) когато полетите се изпълняват в условия на
видимост на ПИК, по-малка от 800 m, средната
осветеност на знака е най-малко:
червен
30 cd/m 2;
жълт
150 cd/m 2;
бял
300 cd/m 2;
б) когато полетите се изпълняват в съответствие с чл. 307, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, средната
яркост на знака е най-малко:
червен
10 cd/m 2;
жълт
50 cd/m 2;
бял
100 cd/m 2 .
Забележка. Ефективността на тези знаци в условията на далечина на видимост на ПИК, по-малка
от 400 m, се понижава леко.
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5. Съотношението на яркостта на червените и
белите елементи на знака, съдържащ задължителни инструкции за изпълнение, е в диапазона
между 1:5 и 1:10.
6. Средната яркост на знака се изчислява чрез
нанасяне на точки на мрежата, както е показано
на фиг. 11-1, и използването на стойностите на
яркостта, измерени във всички точки на мрежата, разположени в границите на правоъгълника,
представящ този знак.
7. Средната стойност е средноаритметично от
стойностите на яркостта, измерени във всички
точки на мрежата.
Забележка. Насоки за определяне на средната
яркост на знака се съдържат в Ръководството за
проектиране на летища (Doc 9157), част 4.

8. Съотношението на стойностите на яркостта в съседни точки на мрежата е не повече от
1,5:1. За участъците от лицевата страна на знака
със стъпка на мрежата 7,5 сm съотношението
на стойностите на яркостта в съседни точки на
мрежата е не повече от 1,25:1. Съотношението
между минималната и максималната стойност
на яркостта по цялата лицева страна е не повече от 5:1.
9. Формата на зна ц и т е, т.е. на бу к ви т е,
стрелките и символите, съответства на знаците,
посочени на фиг. 11-2. Широчината на знаците и
разстоянието между тях се определя в таблица 11-1.
10. Височината на лицевата страна на знаците
има следните стойности:
Височина на
Височина на
условното
лицевата
обозначение
страна (мин.)
200 mm
400 mm
300 mm
600 mm
400 mm
800 mm
11. Широчината на лицевата страна на знака се определя на фиг. 8.3, но когато този знак
съдържа задължителни инструкции за изпълнение и е установен само от едната страна на
ПР, широчината на лицевата страна на знака е
най-малко:
а) 1,94 m при кодов номер 3 или 4;
б) 1,46 m при кодов номер 1 или 2.
Забележка. Допълнителни насоки за определяне
на широчината на лицевата страна на знака се
съдържат в Ръководството за проектиране на летища (Doc 9157), част 4.

12. Рамки:
а) широчината на черната вертикална разделителна линия между съседни знаци, определящи
направлението, е около 0,7 от широчината на
щриха;
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б) широчината на жълтата рамка на знака
за местоположение е около 0,5 от широчината
на щриха.
13. Цветовете на знаците съответстват на
тех ническ ите изиск вани я към цветовете на
маркировките на повърхностите, посочени в
приложение № 4.

Фиг. 11-1. Точки от мрежата за пресмятане на
средната яркост на светлината
Забележка.
Средната яркост на знака се пресмята чрез нанасяне на точки от мрежата върху лицевата страна
на знак с типови надписи на фона на съответния
цвят (червен за знаци, съдържащи задължителни за
изпълнение инструкции, и жълт за знаци за посока
на движението и място), както следва:
а) започвайки от горния ляв ъгъл, на лицевата
страна на знака се нанася опорна точка на мрежата
на разстояние 7,5 cm от левия край и от горната
част на лицевата страна на знака;
б) от опорната точка се нанася във вертикална
и хоризонтална посока мрежа със стъпка 15 cm;
при пресмятанията не се вземат предвид точки от
мрежата в границите на 7,5 cm от края на лицевата
страна на знака;
в) там, където последната точка в ред или
колона от мрежата се намира на разстояние в
диапазона от 22,5 до 15 cm от края на лицевата
страна на знака (без да се включват тези значения),
се нанася допълнителна точка на разстояние 7,5
cm от дадената точка;
г) там, където точка от мрежата попада на
границата на символа и фона, точката от мрежата
се измества малко, за да се намира в границите
на символа.
Може да се наложи да бъдат нанесени допълнителни точки от мрежата, за да се постигне в
границата на всеки символ да има най-малко
пет разположени на еднакви разстояния точки
от мрежата.
Когато в един блок има знаци от два типа, се
нанася отделна мрежа за всеки тип знаци
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Таблица 11-1
Широчина на буквите и цифрите и разстояние
между буквите и цифрите
(а) КОДОВ НОМЕР МЕЖДУ БУКВИ

Пред
ходна
буква
A
B
C
D
E
f
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

B, D, E, F,
H, I, K, L,
M, N, P,
R, U
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2

Следваща буква
C, G, O, Q,
A, J, T,
S, X, Z
V, W, Y
КОДОВ НОМЕР
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

4
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
4
3
4
3

(b) КОДОВ НОМЕР МЕЖДУ ЦИФРИ
Следваща цифра
Пред
ходна
цифра

1, 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1

2, 3, 6, 8,
9, 0

4, 7

КОДОВ НОМЕР
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
4
2
2
4
2
2
2

(с) РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗНАЦИ
Кодов №

Височина на буквите (mm)
200

300

400

Разстояние (mm)
1
2
3
4

48
38
25
13

71
57
38
19

96
76
50
26
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(d) ШИРОЧИНА НА БУКВА
Буква

Височина на буква (mm)
200

300

ВЕСТНИК
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4. Където тире, точка или наклонена черта
следват буква или обратно, използвайте код 1.

400

Широчина (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

170
137
137
137
124
124
137
137
32
127
140
124
157
137
143
137
143
137
137
124
137
152
178
137
171
137

255
205
205
205
186
186
205
205
48
190
210
186
236
205
214
205
214
205
205
186
205
229
267
205
257
205

340
274
274
274
248
248
274
274
64
254
280
248
314
274
286
274
286
274
274
248
274
304
356
274
342
274
Фиг. 11-2. Форма на знаците

(d) ШИРОЧИНА НА ЦИФРА
Височина на цифра (mm)
Цифра

200

300

400

Широчина (mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

50
137
137
149
137
137
137
137
137
143

74
205
295
224
205
205
205
205
205
214

98
274
274
298
274
274
274
274
274
286

Инструкции
1. За да се определи точното разстояние между
буквите или цифрите, вземете кодовия номер от
таблица a) или b) за желаната височина на буквата
или цифрата.
2. Разстоянието между думите или групите
знаци, образуващи съкращение или означение, е
равно на 0,5 до 0,75 от височината на използваните
знаци, с изключение на стрелката с единичен знак,
например „A“, когато разстоянието може да се
намали до една четвърт от височината на знака,
за да се постигне добър визуален баланс.
3. Където цифри следват буква или обратно,
използвайте код 1.

Фиг. 11-2. Форма на знаците (продължение)
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Фиг. 11-2. Форма на знаците (продължение)
Фиг. 11-2. Форма на знаците (продължение)

Фиг. 11-2. Форма на знаците (продължение)

Забележка 1. Широчината на щриха на стрелката,
диаметърът на точката и широчината и дължината
на тирето са пропорционални на щриха на знака.
Забележка 2. За конкретния размер на знака
размерите на стрелката се запазват постоянно
независимо от ориентацията.
Фиг. 11-2. Форма на знаците (продължение)
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Фиг. 11-3. Размери на знака

Приложение № 12

към чл. 344, ал. 2
Разполагане на преградни светлини върху
препятствия

Забележка.
Използват се само нощно време.
Фиг. 12-3. Система за светлинна индикация на препятствия с червени постоянно светещи преградни
светлини със средна интензивност, тип „C“
Забележка.
Препоръчва се използването на преградни светлини
с висока интензивност за светлинно индикиране
на препятствие, чиято конструкция е с височина
над 150 m над равнището на земната повърхност.
Когато се използват преградни светлини със средна
интензивност, се изисква и маркировка.
Фиг. 12-1. Система за светлинна индикация на препятствия с бели мигащи преградни светлини със средна
интензивност, тип „А“

Забележка.
Използват се само нощно време.
Фиг. 12-2. Система за светлинна индикация на препятствия с червени мигащи преградни светлини със
средна интензивност, тип „B“

Забележка.
Препоръчва се използването на преградни светлини
с висока интензивност за светлинно индикиране
на препятствие, чиято конструкция е с височина
над 150 m над равнището на земната повърхност.
Когато се използват преградни светлини със средна
интензивност, се изисква и маркировка.
Фиг. 12-4. Система за двойна светлинна индикация
на препятствия с преградни светлини със средна
интензивност, тип „А“/тип „B“
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Забележка.
Препоръчва се използването на преградни светлини
с висока интензивност за светлинно индикиране
на препятствие, чиято конструкция е с височина
над 150 m над равнището на земната повърхност.
Когато се използват преградни светлини със средна
интензивност, се изисква и маркировка.
Фиг. 12-5. Система за двойна светлинна индикация
на препятствия с преградни светлини със средна
интензивност, тип „А“/тип „C“
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Фиг. 12-7. Система за двойна светлинна индикация
на препятствия с преградни светлини с висока/средна
интензивност, тип „А“/тип „B“

Фиг. 12-8. Система за двойна светлинна индикация
на препятствия с преградни светлини с висока/средна
интензивност, тип „А“/тип „C“

Приложение № 13
към чл. 486, ал. 3
Фиг. 12-6. Система за светлинна индикация на
препятствия с бели мигащи преградни светлини
с висока интензивност, тип „А“

Поддържане на летателното поле
1. Поддържане на изкуствените настилки през
летния период
1.1. Поддържането на изкуствените летищни
настилки в летния период включва:
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а) проверка на състоянието на повърхността
на настилката и прилежащите към нея грунтови
участъци, включително и укрепените крайни
участъци за безопасност; всички изменения и
дефекти се нанасят върху плана на повредите;
б) проверка на равнинността на изкуствените
настилки и определяне на недопустимите отклонения от нормативните изисквания;
в) почистване на повърхността на изкуствените
настилки и местата около крайните участъци на
ПИК от прах, пръст, камъчета и други подвижни предмети, които биха могли да попаднат в
двигателите на въздухоплавателните средства;
г) ремонтиране на малки дефекти, като нарушена повърхност, отчупени ръбове, язви и дупки
по настилката, запълване на фуги и пукнатини
по настилката с асфалтова паста и други повреди, които могат да застрашат безопасността на
експлоатацията;
д) частично или изцяло обновяване на маркировката на настилката и маркировъчните знаци;
е) осигуряване на изправността и пропускателната способност на отводнителната система.
1.2. Не се допуска експлоатацията на всички типове изкуствени летищни настилки при
наличието на:
а) разхвърляни предмети и парчета от разрушена настилка по повърхността на настилките;
б) оголени пръти от арматурни мрежи;
в) денивелация между две съседни плочи или
при пукнатини, по-големи от 25 mm по ПИК и
от 30 mm по ПР;
г) надвишаване на пълнителя на фугите над
повърхността на настилката, по-голямо от 30 mm;
д) дупки, отчупени парчета по допирните
фуги и повърхностни пукнатини, незапълнени
с херметизираща смес;
е) слой вода върху повърхността на ПИК с
дебелина, по-голяма от 10 mm.
1.3. Почистването на настилките от прах, земни отпадъци, камъчета, отломки от разрушени
настилки и други може да се извърши с четкови,
ветрови, вакуумни и други почистващи машини.
1.4. Постоянните маркировъчни знаци периодически се почистват от прах и замърсявания и
се обновяват частично или цялостно, особено в
участъците на приземяването, където полепването на гумени остатъци от колелата на самолетите
често ги заличават.
1.5. Участъците от настилките, замърсени с
нефтени продукти, се почистват незабавно.
2. Поддържане и ремонт на грунтовите участъци на летателното поле
2.1. Грунтовите участъци от летателното поле
се поддържат в зависимост от предназначението
им: странични ивици за безопасност от страна на
ПИК, ПР площадки и др.; грунтови писти, които
временно или постоянно могат да се използват
за излитане и кацане на определени типове
самолети; грунтови писти, които се използват
при изключителни обстоятелства, когато дадено
въздухоплавателно средство не е в състояние
нормално и безопасно да се приземи на постоянните писти с изкуствена настилка.
2.2. Поддържането на осигурителни грунтови
ивици включва:
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– оценка на равнинността с оглед да не се
образуват хлътнали участъци, в които се задържа вода;
– редовно окосяване и бързо събиране и
отстраняване на окосената растителност, за да
се предотврати евентуалното им засмукване от
двигателите на въздухоплавателните средства;
– ежегодно оглеж дане и отстраняване на
евентуални дребни камъчета, хартии, клончета
от храсти, бурени и др., намиращи се по повърхността;
– периодично презасяване на известни оголени
повърхности с тревни смески;
– отстраняване на къртичини или евентуално
хлътнали места и неравности.
2.3. Поддържането и ремонтът на грунтови
писти включва:
– оценка на годността на пистата за експлоатация;
– обезпечаване на равнинност, плътност и
издръжливост на земната повърхност;
– обезпечаване на водоотвеждане на повърхностни води;
– почистване на евентуални подвижни предмети;
– провеждане на мероприятия по обезпрашаване;
– обновяване на маркировъчните знаци;
– провеждане на комплексни агротехнически
мероприятия.
2.4. Експлоатационното състояние на грунтовите ПИК се характеризира с показателите
издръжливост на грунта и равнинност на повърхността:
а) издръжливостта (якостта) на грунта зависи
от неговата влажност, степен на уплътнение, типа
на грунта и неговия гранулометрически състав;
б) под понятието показател на якост се разбира
способността на грунта да издържа натоварването
на колелата на въздухоплавателното средство, без
да се образуват коловози, позволяващи нормално излитане, кацане и рулиране на самолетите.
2.5. Времето за извършване на контрол за
якостта на грунта е дадено в таблица 13-1.
Таблица 13-1
Годишен период

Време за контрол

П р о л е т, п р и н а - Ежедневно – до получаване
стъпване на средно- на устойчива издръжливост.
дневна температура
+10 °С.
Лятно време, при
устойчива среднодневна температура
повече от +10 °С.

При сухи периоди – 1 път
седмично.
Непрекъснато след падане
на дъжд с количество повече
от 5 mm/m 2 .
При продължителен
дъжд – ежедневно.

Есенно-зимен пе
риод, при среднодневна температура, по-малка от
+10 °С.

При сух период – един път
седмично.
Непосредствено след дъжд
с количество над 3 mm/m 2
и ежедневно до изсъхване
или замръзване на грунта
на дълбочина, по-голяма
от 10 cm.
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2.6. Оценката на годността на грунтовото летателно поле за експлоатация от даден тип самолет
се извършва чрез сравняване на изискв анията
с фактическата характеристика на летателното
поле, равнинност, показател за проходимост (коловози), които зависят от якостта и плътността
на почвата.
2.7. Под проходимост на въздухоплавателните
средства по грунта се разбира неговата способност
да се движи на собствена тяга, при определена
якост на грунта, да набере скорост, достатъчна
за излитане при осигуряване на необходимата
устойчивост в началния период на разбега.
2.8. Проходимостта на грунта се характеризира
със следните показатели:
– минимална якост на грунта (σmin), при която
самолетът може да спре на място, да рулира, да
извърши разбег и пробег с образуване на коловози с максимално допустима дълбочина (Н max);
– експлоатационна якост (σexpl), равна или поголяма от σmin , при която се образуват коловози
с експлоатационна дълбочина (Нexpl), необходима
за запазване на тревната покривка.
2.9. Полети на въздухоплавателни средства се
извършват на грунтови писти с тревна покривка
при минимална якост на грунта само когато Hexpl
е по-малко или равно на H max.
2.10. Стойностите на показателите якост на
грунта и дълбочина на коловозите за някои
типове възд у хоплавателни средства, имащи
възможност да експлоатират земни ПИК, са
показани в табл. 13-2:
Таблица 13-2
Тип ВС и
неговата
излетна
маса (t)

Показатели за якост и дълбочина
на коловози
σmin ,
kРа (kg/
cm 2)

H max ,
cm

σexpl ,
kРа (kg/
cm 2)

Hexpl,
cm

Ан-2 5,25 245,2

(2,5)

7,8

294,3 (3,0)

6,0

AW139

(5,0)

3,4

490,5 (5,0)

3,4

6,40 490,5

2.11. Показателите за якост на грунта на ПИК
за вертолети и работната площ на грунтови
писти са не по-малки от 293,3 kPa (3 kg/cm 2) за
всички типове.
2.12. Годността на работната площ на грунтови ПИК и ПР се оценява по допустимото
отклонение от средноаритметичното значение
на якостта на грунта на дълбочина 10 и 30 сm.
Отклоненията са в границите:
– за стартови участъци на ПИК – 10 %;
– за средни участъци на ПИК – 20 %;
– за пътеки за рулиране – 15 %.
2.13. Уплътняването се извършва при оптимална влажност, при която се достига максимална
относителна плътност.
Величините на относителната плътност се
приемат в зависимост от местоположението на
участъка и категорията на почвата. За стартови
участъци и МС, където се изпробват двигателите
при песъчливи почви, то е 0,95, а при глинести
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почви – 1,0. За средни участъци на ПИК – съответно 0,9 и 0,95, за крайни полоси за безопасност – 0,80 и 0,85.
2.14. Показателят за якостта и плътността на
почвата се определя по лабораторен път в земномеханични лаборатории, като пробите се вземат:
– за стартови участъци през 50 m;
– за средни участъци през всеки 200 m.
Отделните места, на които показателят е
по-малък от необходимия, допълнително се
оглеждат и се вземат мерки за подобряване на
тяхното състояние.
2.15. Тревната покривка представлява връх
ният слой от почвата, състоящ се от многогодишни тревни смески с гъсто преплетени корени,
които повишават съпротивителната способност
при натоварване и движение на въздухоплавателните средства. Тя допринася за по-бързото
изсъхване при валежи, намалява прахообразуването и предпазва повърхността от бързото
є издухване от газовите струи на двигателите.
2.16. Тревната покривка отговаря на следните
изисквания:
– добра гъстота и плътност на корените на
дълбочина 12 – 18 сm под повърхността;
– добра устойчивост на изкореняване;
– височина не по-голяма от 30 сm и не помалка от 8 сm при окосяване.
Качеството на тревната покривка се определя
от количеството стебла на тревата на единица
площ съгласно изискванията на таблица 13-3:
Таблица 13-3
Качество

Количество стъбла на 400 сm 2
гористи
зони

черноземни зони

сухи песъчливи

Отлично

повече от
300

повече от
200

повече от
100

Добро

200 – 300

100 – 200

50 – 10

Удовлетво- 100 – 200
рително

50 – 100

35 – 50

2.17. Обслужването на тревното покритие се
състои от:
– брануване на тревата и изравняване на
малки неравности;
– окосяване на тревата;
– при нужда в сухи периоди – поливане с вода;
– борба с гризачи;
– периодично наторяване.
2.18. Брануването се извършва рано напролет
чрез две минавания с лека зъбчата брана или
брани „зигзаг“. Едновременно с брануването се
подравняват къртичини и се запълват дупки на
лалугери и други гризачи.
2.19. Валирането се извършва след брануване
рано напролет и след усилени валежи с цел да се
отстранят буци, коловози и други деформации.
Същото се осъществява при влажност на почвата
2 – 3 % над оптималното чрез широкобандажни
валяци с маса за песъчливи почви до 5 t, а за
глинести – до 10 t.
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2.20. При изгубването на тревното покритие
в участъци, където са разлети масла и бензин, може да се наложи отстраняване на горния – 20 – 30 сm – почвен пласт и заменянето
му с годен или с чимове.
2.21. За доброто и качествено изграждане и
за поддържането на земни летателни писти се
осъществява тесен контакт и се търсят консултация и съдействие с местните земно-механични
лаборатории.
2.22. При интензивна експлоатация на земни
летателни писти за доброто опазване на тревната
покривка на около 2 седмици да се сменя местоположението на изпълнителния старт.
2.23. Поддържането на грунтови летища и
площадки без тревна покривка включва:
– запълване и подравняване на коловозите;
– планировка и уплътняване на повърхността;
– мероприятия против прахообразуване.
2.24. Подравняване на коловози с дълбочина,
по-малка от Н max и Нexp, се извършва веднага след
приключване на полетите на ВС. Коловози с
дълбочина до 6 сm се отстраняват чрез валиране
с 3 – 5-тонни валяци при влажност на почвата,
близка до оптималната. Коловози и дупки с
дълбочина до 15 сm се запълват с хумусна почва,
като повърхността предварително се набраздява на дълбочина до 5 сm, а при дълбочина над
15 сm първо се насипва минерална, а след това
хумусна почва. Когато дебелината на насипите
е до 20 сm, се валира на един пласт, а при поголяма дебелина – в два пласта.
Не се разрешава запълването на коловози
с пясък, баластра, сгурия и други материали с
качества, различни от тези на масовата почва.
2.25. На земни летателни полета без тревна
покривка с песъчливи, баластрени и прахови
почви систематично се извършват планировъчни
работи, придружени с овлажняване и валиране
с гладки валяци.
2.26. Не се допуска наличие на несвързани
каменни материали и силно запрашаване.
За обезпрашаването най-подходящо е периодичното овлажняване на повърхността чрез
напръскване с вода от автоцистерни.
3. Поддържане на дренажни отводнителни
системи
3.1. Поддържането на дренажните отводнителни системи има за цел да осигури постоянна
изправност на всички елементи на системата с
оглед нормалното отвеждане на повърхностните
и недопустимо високите подпочвени води. При
повреда може да се получи размекване, пропадане, заблатяване и др., които да доведат до
преждевременно разрушаване на изкуствените
настилки.
3.2. Събирателните шахти на системата винаги
са затворени, като се отварят временно само за
проверка или за почистване. Не се разрешава без
специален проект да се извършват земни работи
в близост до отводнителните системи, както и
да се изграждат каквито и да било съоръжения
по тяхното трасе.
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3.3. Оглед и проверка на системата се извършва
есенно време при подготовката на есенно-зимната
експлоатация (1,0 – 1,5 месеца преди началото
на замръзването), напролет след окончателното
стопяване на снега и лятно време след силни
интензивни валежи.
3.4. Евентуално затлачени шахти и тръби,
които не провеждат нормално дъждовните води,
се почистват. Особено внимание се отделя на
дъждоприемните шахти, покритите канали и
заустванията в откритите водоеми.
3.5. Проверка на изправността на тръбите се
извършва чрез изпускане в шахтите на обилно
количество вода чрез автоцистерна или чрез
огледала и фенери.
3.6. Евентуално затлачени тръби се почистват
незабавно по методите за почистване на градските
канални мрежи. При необходимост от машинно
почистване се търси съдействие на градските
комунално-битови служби, които обикновено
притежават специална механизация.
3.7. Постоянната изправност и нормално
действащата отводнителна система са гаранция
за доброто състояние на летателното поле и условие за непрекъсната и безопасна експлоатация
на всяко летище.
4. Oценка на техническото състояние на летищните настилки
Оценката на фактическото състояние на повърхността на летищните настилки се извършва
въз основа на резултатите от визуалното оглеждане и измерване на допустимите величини на
деформациите, настъпили върху тях.
Визуална оценка на състоянието на настилките
Всички повреди, забелязани на повърхността
на настилките, се нанасят в плана за повредите
с обозначаване на техния вид и размери, както
примерно е показано на фиг. 13-1, 13-2 и табл.
13-5, 13-6.
Техническото състояние на настилката според
вида на размерите на дефектите се оценява чрез
сравнение с допустимите величини на повредите,
отразени в табл. 13-4.
Таблица 13-4
№

Вид на
дефектите

Допустими величини на
дефектите

А. Монолитни бетонни и армирани бетонни
настилки
1.

П у к н а т и н и Отношението на дължината
в ра з л и ч но на пукнатините (m) към площ
направление та на плочата (m 2) не може да
превишава 0,3 за бетонни и 0,4
за стоманобетонни настилки.
Всички пукнатини се запълват
като фуги и поддържат като
такива

2.

Мрежовидни Неограничено като пукнатини
пукнатини
с широчина, по-голяма от
0,3 mm, се запълват и третират
като фуги
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Допустими величини на
дефектите

Вид на
дефектите

3.

Олющвания Отделни участъци от плочите
на о т дел н и с дълбочина не повече от 5 mm.
плочи
Същите щателно се почистват
от отлепените части и грижливо се измитат, а дупките се
запълват с епоксиден бетон
или полимермодифицирана
асфалтова паста

4.

Отчупени
части от ръбовете на
плочата

5.

Дупки върху Всички дупки се запълват с
повърхността полимермодифицирана асна плочите
фалтова паста или с епоксидно-бетонна смес

6.

Д е н и в е л а - За П И К не по -г олем и о т
ц и и м е ж д у 25 mm, при ПР не повече от
съседни пло- 30 mm
чи или при
пукнатини –
ме с т н и не равности на
повърхността

7.

П р о п а д а н е Алгебричната разлика между
на о т дел н и надлъжните наклони на база
плочи
10 m съседни участъци да не
превишава:
– за ПИК – 0,020
– за ПР – 0,033

1.

Отделни пук- Повърхностни пукнатини,
натини
при които не се отделя инертен материал

2.

Пов ърх но с т но износен и
разру шаващ
се слой

3.

К о л о в о з и и На ПИК до 30 mm, а на ПР
вълни по на- до 50 mm
стилките

4.

Изменения на Алгебрична разлика между
н а д л ъ ж н и я надлъжните наклони на база
профил
10 m не може да превишава за
ПИК – 0,020, а за ПР – 0,033

5.

Ду пк и върх у Всички дупки се запълват
повърхността с пол и мермод ифи ц и ра на
на настилката асфалтова паста

6.

Н е р а в н о с т и За ПИК не по-големи от
и л и п о в ъ рх- 25 mm, при ПР не повече
н о с т н и п у к- от 30 mm
натини

Отделни участъци с широчина
и дълбочина не повече от 3 сm.
Отчупените части се отстраняват и отворът се запълва
като фуга с полимермодифицирана асфалтова паста

Фиг. 13-1. План за повредите по повърхността на
асфалтобетонова настилка

Б. Асфалтови настилки

Ерозия на повърхностния
п л а с т н а д ъ л б оч и н а д о
15 mm, от който не се отделят отчупени парчета

Фиг. 13-2. План за повредите по повърхността на
бетонова настилка
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Таблица 13-5

Основни видове дефекти и условните им обо
значения при бетонни настилки

10-4

10-4

10-4

Таблица 13-6
Основни видове дефекти и условните им обозна
чения при асфалтобетонови настилки
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ките на триенето на повърхността на настилката
се извършва с помощта на специализиран автомобил за измерване на коефициента на триене.
Практически опит е необходим за сравняване на
данните, постигнати от измерванията с наземната
техника и вероятната реакция на самолета.
1.2. Ако ПИК е покрита изцяло или частично със сняг или лед, се проверява спирачният ефект при спиране и тази проверка се
повтаря при промяна на състоянието на ПИК.
Измервания на коефициента на триене и/или
оценка на спирачния ефект за други настилки
(освен ПИК) се извършва в случаите, когато
се оча к ват неу довлет вори т елни услови я на
спирачния ефект.
1.3. Измерването на коефициента на триене
е най-добрият начин за определяне на спирачните условия на повърхността на настилката.
Стойността на повърхностното триене представя максималната стойност, постигната, когато
измервателното колело приплъзва, но още се
върти. Различни средства за измерване на триенето могат да се използват. При оперативни
нужди за оценка и докладване на спирачните
условия на ПИК се препоръчва измерването да
става с техника, представяща постоянни данни
за максималния спирачен ефект по протежение
на ПИК.
1.4. Данните за условията на ПИК се представят във вид на измерени стойности на коефициента на триене µ или изчислената ефективност
на спирането. Конкретните цифрови стойности
на коефициента µ зависят от повърхността, където се провеждат измерванията, и скоростта,
с която се провеждат.
1.5. В таблица 14-1 съответните описателни
термини са разработени само въз основа на
данните за триенето, получени от повърхност,
покрита с уплътнен сняг и лед, поради което
тези данни не се считат за абсолютни стойности,
валидни за всички случаи. Когато повърхността
е покрита със сняг и лед, а ефективността на
спирането се характеризира като „добра“, пилотите не могат да разчитат на същите добри
условия за спиране както при чиста и суха ПИК
(триенето при която може да е значително подобро от необходимото). Оценката „добра“ на
условията за спиране е сравнителна оценка,
означаваща, че при тези условия пилотите без
усилие могат да спазват посоката и да спират,
особено при кацане.
Таблица 14-1
Измерен
коефициент

Оценка на ефективността на спиране

Код

0,40 и повече

Добра

5

Експлоатация на летището при зимни условия

0,39 – 0,36

Cредна, по-близка
до добра

4

1. Определяне на спирачния ефект на пистата
1.1. Условията на експлоатация изискват надеждна унифицирана информация за ефективността на спирането върху заледени и заснежени ПИК.
Точното и сигурното измерване на характеристи-

0,35 – 0,30

Cредна

3

0,29 – 0,26

Cредна, по-близка
до лоша

2

0,25 и по-малко

Лоша

1
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1.6. Информацията за триенето на повърхността се дава поотделно за всяка една трета
от ПИК. Тези третини се означават с буквите
„А“, „B“ и „C“, като при предаване информацията на летището на доставчика на аеронави
гационно обсл у ж ване бу к вата „A“ означава
участъка, съвпадащ с по-малкия посочен ку рс
на ПИК. В информацията, предоставяна на
пилота преди кацане за условията на триене,
тези участъци се означават като първа, втора
или трета част на ПИК. Първата част винаги
означава първата третина от ПИК, видима по
посока на кацане.
1.7. Триенето се измерва по две успоредни
линии по дължината на ПИК, разположени на
около 3 m от двете страни на осовата линия,
където се извършват най-голям брой полети.
Целта на измерванията е да се определи средният
коефициент на триене на участъците А, В и C.
Когато се използва устройство за непрекъснато
измерване на триенето, средният показател се
получава въз основа на показателите на триене,
получени на всеки участък. Разстоянието между
две съседни за измерване точки е около 10 % от
работната дължина на ПИК. Когато измерването
по една линия (от едната страна на осовата линия
на ПИК) характеризира достатъчно състоянието
на повърхността по цялата широчина на ПИК,
на всяка трета от дължината на ПИК се правят
по три измервания. Резултатите от измерванията
и средните показатели на коефициента на триене се прилагат към Дневника за състоянието
на летището.
Забележка. Когато е възможно, при поискване се
предоставят данните за показателите на триенето
на крайните участъци за спиране.
1.8. Средствата за постоянно измерване на
триенето (Скидометър, Тестер за повърхностно
триене, Мю-метър, Пистов тестер за триене
или Гриптестер) могат да бъдат използвани
за измерва не на т риенет о за ц я лос т но покрити със сняг или лед писти. Decelerometer
(Brakemeter – Dynometer) може да бъде използван при някои състояния на повърхността, като
плътен сняг, лед и тънък пласт сух сняг. Други
устройства за измерване на триенето могат да се
използват, сравнявайки данните им с най-малко
едно от горепосочените средства. Decelerometerът не може да се използва за мокър сняг или
киша, тъй като може да даде заблуждаваща
информация. Други устройства за измерване
на триенето също могат да дадат заблуждаващи
данни за стойността на триенето при някои
комбинации от замърсяване и температурни
разлики между въздуха и настилката.
2. Определяне на спирачния ефект на мокри
настилки на ПИК
2.1. Спирачният ефект на мокри настилки е
необходимо да бъде измерен за:
а) да се определи спирачният ефект на нова
или рехабилитирана настилка на ПИК, когато
е мокра;
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б) периодична оценка на хлъзгавостта на
настилката на ПИК, когато е мокра;
в) определяне на спирачния ефект при неработеща дренажна система на ПИК;
г) определяне на спирачния ефект при хлъзгава настилка поради извънредни обстоятелства.
2.2. Спирачният ефект на ПИК се оценява
при първоначално въвеждане в експлоатация
или рехабилитация на настилката. Въпреки че
спирачният ефект намалява след известна експлоатация на ПИК, тази стойност ще представя
триенето в една относително дълга централна
част от ПИК, незамърсена от самолетните гуми.
Измерването задължително се провежда винаги
на почистена повърхност. Ако не е възможно да
се почисти настилката преди теста, за целите
на доклада измерването да се направи на чиста
повърхност от централната част на ПИК.
2.3. Спирачни ят ефект на съществу ващи
повърхности е необходимо да се определя периодически, за да се установи кога коефициентът
на триене е под допустимия при мокра настилка.
Летищният оператор определя минималното
ниво на спирачния ефект, което е приемливо,
преди пистата да бъде определена като хлъзгава, и публикува тази стойност в АИП. Когато
се установи, че коефициентът на триене е под
определената стойност, тази информация се
съобщава чрез NOTAM. Летищният оператор
също определя кога е необходимо да се извърши рехабилитация на настилката, при което
ще се подобрят и спирачните характеристики.
Времевите интервали между измерванията на
спирачния ефект зависят от следните фактори:
типовете самолети и интензивността на полетите, климатичните условия, типа на настилката
и нейната поддръжка.
2.4. За уеднаквяване на данните и възможност за сравнение с други писти измерванията
на спирачния ефект на съществуващи, нови или
ремонтирани писти се осъществяват с постоянно
измерващо устройство, снабдено с гладки гуми.
Измерващото средство е необходимо да има
самонамокрящо устройство, за да проверява
спирачния ефект при дълбочина на водата наймалко 1 mm.
2.5. Когато се провежда измерване на спирачния ефект, е важно да се отбележи, че за
разлика от условия на уплътнен сняг или лед
по пистата, при които има малка вариация в
спирачния ефект при увеличаване на скоростта,
мократа писта води до спадане на коефициента
на триене при увеличаване на скоростта. Но при
увеличаване на скоростта съотношението, при
което спирачният ефект намалява, става малко.
Сред факторите, свързани с коефициента на
триене между гумата и повърхността на ПИК,
структурата на настилката е особено важна.
Ако настилката има едрозърнеста структура,
позволяваща водата лесно да оттича под гумата,
спирачният ефект по-малко ще се влияе от скоростта. И обратно, дребнозърнестата структура
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на повърхността ще води до по-голямо спадане
на спирачния ефект с увеличаване на скоростта.
Същевременно при определяне на коефициента
за спиране и дали са необходими действия за
повишаването му високата скорост е достатъчна
да покаже тези изменения в спирачния ефект
в зависимост от скоростта.
3. Гражданската въздухоплавателна администрация посочва следните две нива на триене:
а) поддържано равнище на триене, при пониско от което се предприемат коригиращи
действия за подобряването му;
б) минимално равнище на триене, при пониско от което се дава информация за това, че
ПИК в мокро състояние може да е хлъзгава.
3.1. Гражданската въздухоплавателна администрация определя критерии за характеристиките
на триене за нови ПИК и ПИК с рехабилитирани настилки съгласно табл. 14-2. Таблица 14-2
съдържа препоръки за определяне на величината на спирачния ефект при ПИК с нови или
рехабилитирани настилки, а също и равнища,
при които се планира техническо обслужване, и
минималните равнища на триене за ПИК, които
се експлоатират.
3.2. Посочените в табл. 14-2 стойности на коефициента на триене са абсолютни и се използват
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без всякакви допуски. Тези стойности са изчислени след съответни изследвания. Двете гуми,
измерващи триенето, са монтирани на μ-метър
и са направени от специална по състав гума
от тип А. Изпитващите гуми са разположени
под ъгъл 15° към надлъжната ос на ремаркето.
Единичните гумени колела, измерващи триенето при спидометъра, измерителя на триене на
повърхността, измерителя на триенето на ПИК
и измерителя на триене „Татра“, имат гладък
протектор и са изработени от гума с еднакъв
състав, тип В. При изпитванията с измерител на
триенето „гриптестер“ се използва едно гумено
колело с гладък протектор, изработено от същата
гума като тип В, но с по-малък размер тип С.
При използване на устройства за измерване на
триенето, имащи гуми с шарки на протектора
или с друг състав на материала, при слой вода,
налягане в гумите и скорост, различни от тези,
които са използвани при посочените изпитвания,
получените резултати не могат да се съпоставят
пряко с данните в табл. 14-2. Стойностите в колонки (5), (6) и (7) на таблицата са осреднени и
представителни за ПИК или основната є част.
Характеристиките на триене за ПИК с изкуствена настилка е желателно да се измерват при
няколко скорости.
Таблица 14-2

Изпитателно
оборудване

Тип на
гумите, използвани
при изпитванията

1

2

3

4

5

6

7

8

А

70

65

1,0

0,72

0,52

0,42

Мю-метър
Скидометър
Транспортно
средство за
измерване
на триенето
на ПИК
Спирачен тестер
„Татра“
Ремарке за
измерване
на триенето „Гриптеcтер“

Налягане
Скорост Дебелина
(kРа) на
при изпина слоя
гумите,
танията
вода при
използвани
(km/h)
изпита
при изпитнията, mm
ванията

Проектни
значения
за нова повърхност

Равнище,
Минипри което
мално
се планира равнище
техническо на триене
обслужване

А

70

95

1,0

0,66

0,38

0,26

B

210

65

1,0

0,82

0,60

0,50

B

210

95

1,0

0,74

0,47

0,34

B

210

65

1,0

0,82

0,60

0,50

B

210

95

1,0

0,74

0,47

0,34

210

65

1,0

0,76

0,57

0,48

B

210

95

1,0

0,67

0,52

0,42

C

140

65

1,0

0,74

0,53

0,43

C

140

95

1,0

0,64

0,36

0,24

B
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4. Основни правила за определяне на спирачния ефект
4.1. Основен критерий за оценка на състоянието на повърхността на пистата е коефициентът
на триене, характеризиращ условията за спиране
на пистата.
Забележка 1. При коефициент на триене, по-малък от 0,3, полетите на самолети с газотурбинни
двигатели се забраняват.
Забележка 2. При спазване на изискването по забележка 1 се допуска излитане и кацане на самолети,
ако пистата е покрита със сух прясно навалял сняг
с дебелина до 5 mm, с киша с дебелина до 12 mm
или с вода с дебелина на слоя до 10 mm. Дебелината на слоя валеж се измерва с метална линийка.
4.2. Оценка за състоянието на повърхността
на пистата се извършва в следните случаи:
а) ако пистата е мокра, сe определя дали коефициентът е по-голям от установения минимум
(особено в зоните, където има замърсявания на
настилката от гума);
б) когато върху пистата има значителен слой
вода, се определя склонността към глисиране
(аквапланинг);
в) при наличие върху ПИК на наслоения от
лед, сняг или киша;
г) когато върху пистата на дълги хоризонтални
участъци има значителен слой киша, мокър сняг
(и даже сух сняг), се извършват допълнителни
измервания;
д) на суха писта се извършват измервания
на коефициента на триене с оглед оценка на
структурата на повърхността, износването и
необходимостта от възстановяване;
е) при освидетелстване на нова писта или
писта с обновена настилка за определяне на
спирачните є характеристики в мокро състояние.
4.3. Измерване и регистрация на спирачния
ефект на писта, покрита със сняг, лед или вода,
се извършва винаги, когато по данни на метеорологичния орган или непосредственото наблюдение се предполага, че настилката на пистата
има съществено изменение по отношение на
спирачния ефект.
4.4. Определ янето на спирачни я ефект е
особено важно при колебание на температурата
на пистата около точката на замръзване или
когато топъл влажен поток въздух въздейства
на преохладена писта.
4.5. Cпирачният ефект се определя преди
започване на полетите или след продължително
прекратяване (например в летищата с неинтензивно движение или при отсъствие на интензивни
нощни полети за останалите летища).
4.6. При получаване на сигнал от екипажа на
ВC относно състоянието на ПИК доставчикът на
аеронавигационно обслужване изисква допълнително контролно измерване на спирачния ефект.
4.7. Оценка на спирачния ефект с автомобил
За летища и летателни площадки спирачният
ефект на пистата може да се оценява с помощта
на автомобил по следната методика:
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а) използва се автомобил с гуми, чийто протектор е равномерно и малко износен;
б) налягането в гумите отговаря на определеното в техническия паспорт на автомобила;
в) спирачната система на автомобила се
регулира така, че да осигурява едновременно
блокиране на всички колела;
г) автомобилът се ускорява до скорост 40 km/h
и водачът натиска педала на спирачката;
д) измерва се времето за спиране или спирачният път при спиране от момента на задействане
на спирачната система до пълна блокировка на
колелата, при която започва хлъзгане;
е) при измерване на спирачния път спирачният
ефект се изчислява по формулата µ път=V 2/2gS,
където V е скоростта в момента на задействане на спирачната система на автомобила, m/s;
S – измереният спирачен път, m; g – земното
ускорение, m/s2;
ж) при измерване на времето за спиране
спирачният ефект се изчислява по формулата
µ време=V/tg, където V е скоростта в момента на
задействане на спирачната система на автомобила, m/s; t – времето за спиране, s; g – земното
ускорение, m/s2;
з) за отразяване на приплъзването, съответстващо на максималната стойност на спирачния
коефициент, величините µ път и µ време се умножават,
както следва:
– ако получените стойности за µ път и µ време
са в диапазона 0÷0,3, окончателната стойност
се получава с умножаване на получената величина с 1,2;
– ако получените стойности за µ път и µ време
са в диапазона 0,31÷1, окончателната стойност
се получава с умножаване на получената величина с 1,3;
и) окончателната оценка за спирачния ефект
се получава чрез осредняване на получените
стойности за µ път и µ време с отчитане на буква „з“;
й) за всеки оценяван участък на ПИК се извършват не по-малко от четири измервания от
дясната страна и четири измервания от лявата
страна на надлъжната ос на ПИК на разстояние
5 – 10 m от осовата линия; по резултатите от осемте
измервания се определя средното аритметично,
което е оценката за спирачния ефект на ПИК.
5. Предотвратяване на заледяване и почистване на настилките от заледяване
5.1. Видове заледявания:
а) поледица – непрекъснат леден пласт с малка
дебелина и гладка повърхност, наподобява стъкло;
образува се от замръзнала дъждовна вода или от
влага върху настилката при отрицателни температури, както и от замръзване на преохладени
дъждовни капки или влага при неголеми студове
при температури от 0° до -3 °C и по-рядко при
температура до -6 °C и по-ниски;
б) cкреж – ледена или снежно-ледена коричка с
белезникав цвят и грапава повърхност; представ
лява кристализирана атмосферна влага (мъгла,
влажен въздух) върху суха изстудена повърхност;
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в) cнежно-леден слой – пресован или заледен
снежен пласт с гладка повърхност; дължи се на
уплътняване на снега от преминаване на снегопочистваща техника или от движението на
самолети и CОТ при отрицателни температури.
5.2. Най-голяма вероятност за заледяване на
повърхността има при температури на въздуха
от +1 °C до -6 °C, отрицателни температури на
настилката и влажност на въздуха над 85 %.
5.3. Основно условие за предотвратяване на
ледообразуване върху настилките в зимни условия е пълното им почистване от сняг и вода
(дъждовна или от топене на снега).
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8472
от 13 юни 2012 г.

по административно дело № 14440 от 2011 г.
Върховният административен съд в състав: председател: Светла Петкова, и членове:
Александър Еленков и Наталия Марчева, с
участието на секретар-протоколиста Росица
Тодорова разгледа административно дело
№ 14440 по описа за 2011 г. на Върховния
административен съд, шесто отделение, докладвано от председателя Светла Петкова.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Силвия Любомирова Герасимова от София срещу разпоредбата
на чл. 13, ал. 1 от Правилника за състезателните и трансферните права на Българската
федерация по баскетбол (наричан по-долу
„Правилника“), с която се предвижда заплащане на обезщетение за състезател-подрастващ,
сключил договор за спортна подготовка и
квалификация, при преминаване в друг клуб
по време на срока на договора. Правилникът
е приет на общо събрание на Българската
федерация по баскетбол (ОС на БФБ) от
30.01.1996 г., изменен и допълнен с решения на
ОС от 30.09.1999 г., 18.04.2001 г., 27.06.2002 г.,
9. 0 5. 2 0 0 3 г. , 1 5. 0 9. 2 0 0 4 г. , 17.10 . 2 0 0 5 г.,
10.10.2 0 0 6 г., 29.09.2 0 09 г., 17.11.2 010 г. и
20.09.2011 г. Развити са съображения, че оспореният нормативен административен акт
създава първична правна регламентация на
задължение, което не е уредено в Закона за
физическото възпитание и спорта, в Правилника за прилагане на ЗФВС и Наредба № 3
от 1999 г. за статута на лицата, участващи
в тренировъчната и спортно-състезателната
дейност, и за трансфер на състезателните
права (ДВ, бр. 62 от 1999 г.).
Ответникът – Българската федерация по
баскетбол, сдружение с нестопанска цел, рег.
по ф.д. № 9045 от 1991 г. на СГС, ФО, със
седалище и адрес на управление София чрез
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упълномощения адвокат Иван Вълканов в
писмени бележки излага доводи за недопустимост и неоснователност на жалбата.
Заинтересованата страна – министърът на
физическото възпитание и спорта чрез процесуалния си представител юрисконсулт Елена
Попова, оспорва жалбата като недопустима
и неоснователна и моли производството да
бъде прекратено. Прокурорът от Върховната административна прокуратура счита, че
жалбата е недопустима поради липсата на
правен интерес. По същество дава заключение
за неоснователност на жалбата и предлага
отхвърлянето є.
Върховният административен съд, в състав
на шесто отделение, счита жалбата за допустима като подадена от надлежна страна и
срещу подлежащ на съдебно оспорване административен акт. Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК
право да оспорват подзаконов нормативен акт
имат гражданите, организациите и органите,
чиито права, свободи или законни интереси
са засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
Жалбоподателката се легитимира като страна
по договор за спортна подготовка и квалификация със спортен клуб „Овергаз“, сключен от
нея в качеството є на родител на състезател
по баскетбол. Неоснователно е твърдението
на ответника, че жалбоподателката Силвия
Любомирова Герасимова няма правен интерес от оспорване на Правилника. Безспорно
е по делото, че същата е сключила договор
за спортна подготовка и квалификация като
родител и законен представител на спортиста – състезател-подрастващ, по баскетбол.
В т. 6.2 във връзка с т. 5.2 на договора се
предвижда, че при предсрочно прекратяване
на договора „състезателят дължи на спортния
клуб възстановяване на направените разходи
за подготовката на състезателя до момента,
както и неустойка в размер и начин на плащане, договорени между двата клуба. В случай
че е невъзможно постигането на споразумение, дължимото обезщетение е двойният
размер на сумата, определена в чл. 13, ал. 5
от Правилника за състезателните и трансферните права на Българската федерация по
баскетбол“. В т. 6.2 от договора е посочено,
че „относно изпълнението на задължението
по т. 2 от настоящия договор родителите на
състезателя отговарят наравно с него“. От
цитираните текстове е видно, че договорът
действително препраща към разпоредбите на
процесния правилник и с оглед на това правата
и законните интереси на жалбоподателката
могат да бъдат засегнати при прилагането на
обжалвания подзаконов нормативен акт при
прекратяване на договора преди изтичане на
неговия срок и задължението за заплащане
на обезщетение, поради което за нея е налице
правен интерес от обжалването му.
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Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за този извод са
следните:
Съгласно чл. 35, ал. 1 (изм., ДВ, бр. 53
от 2000 г.) на Закона за физическото възпитание и спорта (в редакция от 29.10.2004 г.)
тренировъчната и състезателната дейност за
високо спортно майсторство се осъществяват
от спортисти аматьори, спортисти професионалисти и спортни съдии, чиито статут
се определя с правилници на българските
спортни федерации, утвърдени от министъра
на младежта и спорта. Приетият на основание
законовата делегация Правилник за състезателните и трансферните права на Българската федерация по баскетбол е утвърден от
министъра на младежта и спорта със Заповед
№ 663 от 17.11.2004 г. и притежава белезите
на нормативен административен акт по дефиницията на чл. 75, ал. 1 АПК – съдържа
административноправни норми, които се
отнасят за неопределен и неограничен брой
адресати с нееднократно правно действие.
Според чл. 2, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) нормативни актове могат
да издават само органите, предвидени от
Конституцията, от закон или от указ. Тези
правила са възпроизведени в АПК в чл. 76:
нормативни административни актове могат
да се издават само от изрично овластени от
Конституцията или закон органи. С оглед тек
ста на чл. 35, ал. 1 ЗФВС в случая е налице
законово овластяване на федерациите да определят с правилник статута на спортистите
аматьори и професионалните спортисти, в
т. ч. и условията за техния трансфер. Цитираната норма отговаря и на изискванията на
чл. 42 УПЗНА. Задължението на спортните
федерации да предложат за утвърждаване
от министъра на физическото възпитание и
спорта правилници за предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни
права и за статута на спортистите аматьори
и спортистите професионалисти, участващи
в дейността на членуващите в тях клубове,
е уредено в чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и
спорта, приет с ПМС № 151 от 2003 г. (ДВ,
бр. 64 от 2003 г.).
Оспореният с жалбата текст на чл. 13, ал. 1
(доп. на 17.11.2010 г.) от Правилника гласи:
„Състезател-подрастващ, сключил договор за
спортна подготовка и квалификация, който
желае да премине в друг клуб по време на
срока на договора, може да премине в друг
клуб съгласно изискванията на действащото
законодателство, като в случай че липсва
споразумение между двата клуба, нито обезщетението е предвидено в договора за спортна квалификация и подготовка, се заплаща
следното обезщетение за спортна подготовка
и квалификация:
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- за състезатели, навършили 10 – 12 години – 6 минимални месечни работни заплати;
- за състезатели, навършили 13 години – 2
минимални годишни работни заплати;
- за състезатели, навършили 14 години – 4
минимални годишни работни заплати;
- за състезатели, навършили 15 години – 5
минимални годишни работни заплати;
- за състезатели, навършили 16 години – 7
минимални годишни работни заплати;
- за състезатели, навършили 17 години – 9
минимални годишни работни заплати;
- за състезатели, навършили 18 години – 12
минимални годишни работни заплати; състезатели, ненавършили 10 години, се картотекират в друг клуб без трансферна сума.“
По делото са представени доказателства
за проведените по реда на чл. 13, 15 и 16 от
Устава на БФБ заседания от общото събрание
на БФБ, на които е била приета процесната
разпоредба, а именно: покана с дневния ред
за свикване на ОС, проведено на 15.09.2004 г.;
поканата е обнародвана в ДВ, бр. 63 от 2004 г.;
стенограма от общото събрание с отразени
кворум, представителство и гласуване на решението на ОС, на което е приета предложената от УС редакция на чл. 13 от правилника;
уведомително писмо от БФС за утвърждаване
на Правилника и чл. 13 от него с вх. № 5868
от 7.10.2004 г. до министъра на младежта и
спорта; докладна записка на председателя на
комисията по Заповед № 407 от 3.10.2003 г. до
министъра с предложение за утвърждаване на
Правилника и самата заповед за утвърждаване
(Заповед № 663 от 17.11.2004 г. на министъра
на младежта и спорта).
При така установеното е безспорно, че
Правилникът за състезателните и трансферните права на Българската федерация по
баскетбол е нормативен административен
акт и за валидното му действие е относимо
изискването на чл. 5, ал. 5 от Конституцията – всички нормативни актове се публикуват
и влизат в сила три дни след обнародването.
Относима е и аналогичната разпоредба на
чл. 37, ал. 1 ЗНА, която изисква обнародване
на подзаконовите административни актове.
Нормата на чл. 78, ал. 2 АПК препотвърждава
конституционно установеното изискване за
обнародване на нормативните административни актове. Това повтаряне на възприетото
конституционно решение само утвърждава
значимостта на обнародването като начин за
узнаване от адресатите на акта за издаването
му и като завършващ елемент на фактическия състав по издаване на нормативния
административен акт, в т.ч. по определяне на
момента на влизането му в сила. Всеки акт,
за да породи правно действие, т.е. за да бъде
противопоставен на адресатите си, трябва да
е станал тяхно достояние. За нормативните
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административни актове това става чрез
обнародването в „Държавен вестник“, което
създава законовата презумпция за узнаване.
По делото не се спори и по несъмнен начин
се установява, че Правилникът за състезателните и трансферните права на Българската
федерация по баскетбол не е обнародван в
„Държавен вестник“ от органа, който го е
издал (арг. чл. 39, ал. 1, т. 4 ЗНА и чл. 78,
ал. 1, т. 2 АПК). С оглед на изложеното, при
неизпълнение на задължението за обнародване на нормативния административен акт
същият не е довършен – не са извършени
предписани от Конституцията действия. Ето
защо необнародването в „Държавен вестник“
на оспорения нормативен акт е порок по
смисъла на чл. 146, т. 3 АПК – съществено са
нарушени посочените по-горе административнопроизводствени правила по издаването му.
Необнародваният подзаконов нормативен акт
не произвежда целеното с неговото издаване
правно действие и затова, ако бъде приложен, преди да бъде обнародван, ще е налице
незаконно действие, извършено без нормативно основание (при липсващо нормативно
основание). Но приложеният необнародван
подзаконов нормативен административен акт
създава нежелана от правния ред и опасна
привидност, че той има правно действие и
валидно регулира съответните обществени
отношения. Затова в този случай допуснатото
нарушение на административнопроизводствените правила за издаването му – липсата на
обнародване – вече е особено съществено. Такъв подзаконов нормативен административен
акт (необнародван, но приложен) е нищожен.
Съгласно чл. 168, ал. 2 АПК съдът обявява
нищожността на акта, дори и да липсва искане за това.
При съдебния контрол за законосъобразност на оспорената разпоредба настоящият
тричленен състав на ВАС констатира и друг
съществен порок по смисъла на чл. 146, т. 3
АПК. Приетата редакция на чл. 13 от Правилника не уточнява кой дължи визираните
в текста обезщетения при извършване на
трансфера – състезателят или новият клуб,
който е привлякъл баскетболиста. В случая
липсва конкретизация на нормата, а според
чл. 9 ЗНА разпоредбите на нормативните
актове се формулират на общоупотребимия
български език, кратко, точно и ясно. Поради
неяснота и противоречие при формулировката
на оспорения текст се създават предпоставки
за противоречивото му тълкуване и прилагане.
От начина, по който е формулирана разпоредбата, не става ясно точно за кого се отнася тази
регламентация: за спортните клубове или за
състезателите и техните представители. Това
сочи, че при издаване на чл. 13 от оспорения
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правилник е допуснато нарушение на чл. 9,
ал. 1 ЗНА, което води до извод за незаконосъобразност на атакуваната разпоредба. Друг
порок на оспорения подзаконов нормативен
акт, обуславящ неговата незаконосъобразност,
е, че противоречи на нормативни актове от
по-висока степен:
Съгласно чл. 35, ал. 1 ЗФВС тренировъчната и състезателната дейност за високи постижения се осъществява от лица, картотекирани
като спортисти аматьори или професионални
спортисти. Състезателите, които не са навършили 18 години, не получават възнаграждение и не могат да сключват трудов договор
със спортен клуб, са спортисти аматьори по
смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ЗФВС, в който
е регламентирано, че „спортисти аматьори“
са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това
не е основна професия.
Член 11, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за физическото възпитание и спорта отново определя две категории спортисти
аматьори и професионални спортисти, а съгласно чл. 16 от същия правилник спортистите
аматьори могат да получават само награди
за постигнати високи спортни резултати и
средства за покриване на разходите по участие
в тренировъчната и състезателната дейност.
Наредба № 3 от 1999 г. за статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност, и за трансфер на
състезателните права също регламентира
статута на две категории състезатели аматьори
и професионалисти. В чл. 12 от наредбата е
регламентирано, че състезателите аматьори
не могат да получават възнаграждение освен средствата, необходими за покриване на
разходите по извършваната от тях спортносъстезателна и тренировъчна дейност.
От анализа на цитираните разпоредби се
налага изводът, че с приетия от Българската
федерация по баскетбол Правилник в раздел
III се въвежда нова категория състезатели, а
именно: състезатели-подрастващи. Видно от
посочените по-горе норми, подобна категория
състезатели не е регламентирана в ЗФВС,
нито в Правилника за прилагане на Закона
за физическото възпитание и спорта, нито в
Наредба № 3 от 1999 г. за статута на лицата,
участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност, и за трансфер на състезателните права. Следователно, това понятие е
въведено с оспорения подзаконов нормативен
акт и не се съдържа в закона, послужил като
основание за издаването му.
Също така, както беше посочено, в оспорен и я ч л. 13, а л. 1 о т Пра ви л н и к а за
състезателните и трансферните права на
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Бъ л гарск ата федера ц и я по баске т бол се
предвиждат обезщетения при преминаване
на състезател-подрастващ в друг клуб, без да
има споразумение между двата клуба. Размерът на обезщетението е обвързан единствено с възрастта на състезателя и годишната
минимална работна заплата, без да се имат
предвид действителните разходи, направени
от спортния клуб във връзка със спортната
подготовка на състезателя. Безспорно е, че
състезателите-подрастващи по своя статут са
състезатели аматьори, тъй като те не упражняват професия и не получават възнаграждение.
Следователно, с чл. 13 се създава задължение
за заплащане на обезщетение при трансфер
на състезатели аматьори, без те да имат
право на възнаграждение, тоест, създадена е
първична правна уредба, несъдържаща се в
ЗФВС, поради което и оспорената разпоредба
не доразвива, нито конкретизира законовата
уредба на вече регламентирани със закон
отношения.
С оглед изложеното, поддържаното противоречие на чл. 13, ал. 1 от процесния Правилник със Закона за физическото възпитание и
спорта, Правилника за прилагане на Закона за
физическото възпитание и спорта и Наредба
№ 3 от 1999 г. за статута на лицата, участващи
в тренировъчната и спортно-състезателната
дейност, и за трансфер на състезателните права, е основателно. Законът е нормативен акт
от по-висока степен. Правилникът не може
да съдържа разпоредби, които противоречат
на нормативен акт от по-висок ранг, тъй
като съгласно императивното изискване на
чл. 15, ал. 1 ЗНА нормативният акт следва да
съответства на Конституцията на Република
България и на другите нормативни актове от
по-висока степен. Налага се извод за материална незаконосъобразност на оспорената
разпоредба и твърденията на ответника за
противното не намират опора в закона.
От изложеното следва, че установеният
тежък порок на оспорения от Силвия Любомирова Герасимова подзаконов нормативен
акт – разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Правилника за състезателните и трансферните
права на Българската федерация по баскетбол,
обуславя нищожността є, поглъщайки другите констатирани основания за незаконосъобразност. С постановеното от настоящия
тричленен състав решение тази нищожност
следва да се обяви на основание чл. 193, ал. 1,
предл. 1 АПК.
При този изход на спора основателна е претенцията на жалбоподателката за присъждане
на направените съдебни разноски. Видно от
приложените доказателства и на основание
чл. 143, ал. 1 АПК Българската федерация по
баскетбол следва да бъде осъдена да заплати
на Герасимова направените по делото разнос-
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ки общо в размер 30 лв., от които 10 лв. за
държавна такса и 20 лв. такса за обнародване
в „Държавен вестник“.
Воден от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, предл. 1 АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,
РЕШИ:
Обявява нищожност на Правилника за
състезателните и трансферните права на
Българската федерация по баскетбол, приет
от ОС на БФБ, в частта му по чл. 13, ал. 1
(доп. на 17.11.2010 г.).
Осъжда Българската федерация по баскетбол, София, район „Средец“, бул. Васил
Левски 75, да заплати на Силвия Любомирова
Герасимова от София, ж.к. Стрелбище, бл. 3б,
вх. В, ет. 2, ап. 103, сумата от 30 лв. разноски
по делото.
Решението е оставено в сила с Решение
№ 13387 от 25.10.2012 г., постановено от пет
членен състав на Върховния административен
съд по адм.д. № 9575 от 2012 г.
Председател:
Георги Колев
10070

РЕШЕНИЕ № 9028
от 22 юни 2012 г.

по административно дело № 1951 от 2012 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Йордан Константинов, и членове:
Искра Александрова и Благовеста Липчева,
с участието на секретар-протоколиста Жозефина Мишева разгледа административно
дело № 1951 по описа за 2012 г. на Върховния административен съд, първо отделение,
докладвано от съдията Благовеста Липчева.
Производството е по реда на чл. 185 във
връзка с чл. 191, ал. 1 АПК.
Образу вано е по оспорване от „А втоекобул“ – АД, София, срещу чл. 2, ал. 8 от
Наредбата за определяне на реда и размера
за заплащане на продуктова такса за продук
ти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци, приета с
ПМС № 120 от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.),
в частта, съобразно която „3 на сто от приходи те, пост ъпващ и в организац ии те по
оползотворяване на отпадъци от МПС от
техните членове, се превеждат по сметка на
Министерството на вътрешните работи за
административно обслужване до 15-о число на
текущия месец въз основа на постъпленията
за предходния месец“.
Жалбоподателят твърди, че в атакуваната є част оспорената норма е издадена при
липса на компетентност и в противоречие с
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материалния закон и неговата цел, поради
което моли съда да обяви нищожността є
или да отмени същата. Поддържа, че с чл. 2,
ал. 8 от наредбата се въвежда допълнително
задължение за заплащане, което не е предвидено в чл. 36 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и е различно от нормативно установената продуктова такса. Сочи,
че съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗУО
сумите от продуктовите такси постъпват в
Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда (ПУДООС) и
се разходват за проекти и обекти за третиране
на отпадъци, а тъй като органите на МВР не
изразходват бюджетните си средства за това
и не предоставят насрещна услуга за заплатената продуктова такса, то установеното в
чл. 2, ал. 8 от наредбата задължение излиза
извън правната рамка, определена с чл. 36
ЗУО. Счита, че липсва законово основание,
което да установява предвидената в наредбата
допълнителна такса, поради което МС няма
компетентност да определя нейния размер
и ред за събиране, в резултат на което оспорената норма е нищожна. В условията на
евентуалност поддържа, че тя е унищожаема
поради противоречие с материалния закон
и несъответствие с него, като в тази връзка
излага подробни аргументи.
След съобщаването по реда на чл. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК до момента
на началото на устните състезания по делото
към оспорването не са се присъединили други
лица, нито са встъпили като страна наред с
административния орган.
Ответникът – Министерският съвет чрез
процесуален представител, изразява становище
за неоснователност на жалбата. Възразява, че
атакуваната норма не предвижда нова такса, а
установява задължение част от продуктовата
такса да се отчислява за МВР. Навежда довода,
че посоченото в нормата административно
обслужване от МВР се осъществява чрез
обработка на документите по чл. 3, ал. 1 от
наредбата, които са задължително изискуеми
съгласно чл. 12, ал. 1, т. 10, чл. 12а, ал. 1,
т. 10 и чл. 12б, ал. 1, т. 10 от Наредба № I-45
от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в
движение и спиране от движение на моторните
превозни средства и на ремаркетата, теглени
от тях, и реда за предоставяне на данни за
регистрираните пътни превозни средства (ДВ,
бр. 31 от 2000 г.), както и на документите при
прекратяване на регистрацията по чл. 18, ал. 2
от същата наредба. В писмено становище по
съществото на спора излага своите доводи
за законосъобразност на оспорената норма и
моли съда да отхвърли жалбата ведно с присъждане на юрисконсулско възнаграждение.
Заинтересованата страна – Министерството на околната среда и водите чрез процесуален
представител, оспорва жалбата като неоснова-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

телна и моли съда да я отхвърли. Представя
писмено становище по съществото на спора,
в което навежда аргументи, аналогични с
тези, поддържани от ответника.
Заинтересованата страна – Министерството на вътрешните работи, редовно призована,
в о.с.з. не се явява законният представител,
не се представлява, не изразява становище
по спора.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава подробно и мотивирано заключение за неоснователност на
оспорването.
По допустимостта: Съобразно приложените Решение № ООп-07-01 от 23.07.2009 г.
и Решение № ООп-07-00 от 29.04.2005 г. на
министъра на околната среда и водите „Автоекобул“ – АД, София, е действаща организация по оползотворяване за изпълнение на
задълженията по чл. 11 ЗУО, поради което
настоящият състав приема, че за дружеството е налице правен интерес от оспорване на
атакуваната подзаконова разпоредба. Тя има
за свои адресати именно организациите по
оползотворяване на отпадъци, което обуславя
извод, че жалбата, инициирала настоящото
производство, е допустима като релевирана
от активно процесуално легитимирано лице,
чиито права и законни интереси са засегнати
по смисъла на чл. 186, ал. 1 АПК от обжалвания подзаконов нормативен акт, и същата
подлежи на разглеждане по същество.
След преценка на събраните по делото
доказателства и доводите на страните съдът
приема за установено от фактическа и правна
страна следното:
Предмет на оспорване е част от разпоредба от нормативен административен акт,
чиято законосъобразност е обусловена от
наличието на материалната компетентност
на нейния издател, както и от спазването на
изискуемата форма и на предвидения в чл. 77
и сл. АПК процесуален ред. Нормата на чл. 80
АПК препраща за неуредените въпроси към
разпоредбите на Закона за нормативните
актове, съобразно чл. 6, т. 1 от който Министерският съвет издава постановления, когато
приема правилници, наредби или инструкции.
С член единствен на Постановление № 120
от 2008 г. Министерският съвет е приел Наредбата за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктова такса за продук
ти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци (наричана
в мотивите „наредбата“). Посоченото постановление за приемане на наредбата е било
предмет на оспорване по служебно известното
на съда адм. дело № 8958/2008 г. по описа
на Върховния административен съд, IV отд.,
като след преценка на компетентността на
неговия издател във връзка с предмета на
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приетата с акта наредба в нейната цялост и
след анализ на приложимия процесуален ред
предявената жалба е отхвърлена с влязло в
сила Решение № 1555 от 4.02.2009 г. По аргумент от чл. 193, ал. 2 и чл. 177, ал. 3 АПК
този съдебен акт, включително и в случаите
на отхвърляне на оспорването, има действие
по отношение на всички, поради което неговите обективни и субективни предели на
пресъдено нещо разпростират своето действие
не само спрямо страните по приключилото
дело, но и спрямо настоящия жалбоподател,
за който е преклудирана възможността за
повторното преразглеждане от съда на основанията за нищожност и отменяемост на
постановлението. Неговата законосъобразност е установена със стабилното съдебно
решение, чиято задължителна сила съгласно
чл. 297 ГПК във връзка с чл. 144 АПК следва
да бъде зачетена от настоящия състав чрез
съобразяване на релацията между законосъобразността на постановлението и две от
основанията по чл. 146 АПК за оспорване на
атакуваната разпоредба от процесната наредба. Това е така, тъй като постановленията по
чл. 6, т. 1 от Закона за нормативните актове
са нормативни по своето предназначение, а
не по своето съдържание. Те обективират
единствено волеизявлението на техния издател за приемане на съответния акт, а при
съдебния контрол неговата компетентност за
това се преценява не само с оглед наличието
на изрична законова делегация и условията за
валидно изразена воля от колективния орган,
но и във връзка с предмета на цялата наредба.
Отново спазването на приложимия процесуален ред за приемане на постановлението е
идентичен с този за приемане на наредбата,
поради което настоящият състав приема, че
в този случай обективните предели на силата
на пресъдено нещо на решението, установяващо законосъобразността на постановлението,
обхващат и основанията по чл. 146, т. 1 и 3
АПК за оспорване на процесната разпоредба
от наредбата. Постановлението е актът на
нейното издаване, поради което и в съответствие с чл. 287 ГПК във връзка с чл. 144 АПК
следва да се приеме, че атакуваната норма
от наредбата е издадена от компетентен орган и при спазване на предвидения за това
процесуален ред.
Обществените отношения, свързани с екологосъбразното управление на отпадъци, като
съвкупност от права и задължения, решения,
действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и формите за
контрол върху тези дейности са уредени със
Закона за управление на отпадъците. Той
определя и изискванията към продуктите,
които след крайната им употреба образуват
масово разпространени отпадъци, а управ
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лението на отпадъците се осъществява с цел
да се предотврати, намали или ограничи
вредното им въздействие върху човешкото
здраве и околната среда – арг. от чл. 1 ЗУО.
Съобразно § 1, т. 1 от ДР на ЗУО отпадъкът
е вещество, предмет или част от предмет, от
който притежателят се освобождава, възнамерява да се освободи или е длъжен да се
освободи и попада в една от категориите,
изброени от буква „а“ до буква „р“. Масово
разпространените отпадъци по аргумент от
§ 1, т. 12 от ДР на ЗУО са вид отпадъци, които се образуват след употреба на продукти
от многобройни източници на територията на
цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление. Съгласно
чл. 11, ал. 1 и 4 ЗУО лицата, които пускат на
пазара продукти, след употребата на които се
образуват масово разпространени отпадъци,
отговарят за разделното им събиране и за
постигане на съответните цели за разделно
събиране, повторна употреба, рециклиране
и оползотворяване, като изпълняват това
индивидуално или чрез колективни системи,
представлявани от организация по оползот
воряване. При неизпълнение задължения и
целите по чл. 11 ЗУО за посочените в същата
норма лица възниква задължение за заплащане
на установената в чл. 36 ЗУО продуктова такса.
Според ал. 1 от същата разпоредба размерът
и редът за заплащането на продуктовата
такса следва да се определят с акт на Министерския съвет. На това основание е приета
Наредбата за определяне на реда и размера
за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци, съобразно
чл. 2, ал. 8 от която „три на сто от приходите
от продуктови такси за МПС, постъпващи в
Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда (ПУДООС) и
от дължимата такса от индивидуално изпълняващите задълженията си, както и три на сто
от приходите, постъпващи в организациите
по оползотворяване на отпадъци от МПС от
техните членове, се превеждат по сметка на
Министерството на вътрешните работи за
административно обслужване до 15-о число на
текущия месец въз основа на постъпленията
за предходния месец“. Легалната дефиниция
за понятието „продуктова такса“ се съдържа
в нормата на § 1, т. 2 от ДР на наредбата,
която определя, че това е такса по смисъла
на чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците, която се заплаща за продукти,
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Същевременно
чл. 35, ал. 1 и 4 ЗУО предвиждат, че сумите от
таксите по чл. 36 постъпват в предприятието
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за управление на дейностите по опазване на
околната среда и се разходват за проекти и
обекти за третиране на отпадъци.
Логическото и систематичното тълкуване
на така очертания нормативен регламент
сочи, че разпоредбите на ЗУО уреждат дължимостта на продуктовите такси, дефинират
кръга на задължените лица, конкретизират
предприятието, в което следва да постъпят тези суми, както и начина за тяхното
разходване. В съответствие с обществените
отношения, уредени с посочените законови
норми, обхватът на делегираната с чл. 36, ал. 1
ЗУО изключителна компетентност на МС е
ограничен до неуредените от закона обществени отношения – определянето на размера
на продуктовите такси и на реда за тяхното
заплащане. Материалната компетентност,
очертана в чл. 36, ал. 1 ЗУО, не включва правомощието на органа на изпълнителната власт
да разпределя вторично с този акт приходите
от продуктовата такса, нито предвижда при
условията на оперативна самостоятелност МС
да конкретизира начина за тяхното разходване. В рамките на делегираните правомощия
не попада и възможността за разпределение
на приходите, постъпващи в организациите
по оползотворяване на отпадъци от техните
членове. Законът не съдържа разпоредба,
която да установява такса за административно обслужване от МВР и да транслира
на МС правомощието да определя нейния
размер спрямо приходите на организациите
по оползотворяване на отпадъци от МПС.
Тези организации са търговски дружества,
които са длъжни да заплащат продуктова
такса в хипотезата на чл. 36, т. 4 ЗУО, но
не дължат съгласно неговите разпоредби да
предоставят насрещна престация на МВР за
административно обслужване. Наредбата е
издадена в прилагане на ЗУО, поради което
с нея не може да се установява задължение,
което законът не предвижда. Дори и да се
приеме, че тази част от оспорената разпоредба
е приета в изпълнение на делегацията по чл. 1,
ал. 1 от Закона за държавните такси и с нея
Министерският съвет е определил размер на
държавна такса по чл. 4, буква „о“ от същия
закон, то отново би се достигнало до извод,
че атакуваната норма не е в съответствие с
нормативен акт от по-висока степен, а именно
с разпоредбите на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗНА. Те
изискват обществените отношения от една
и съща област да се уреждат с един, а не с
няколко нормативни акта от същата степен,
а при наличие на издаден за тях нормативен
акт, тези обществени отношения да се уреждат с неговото допълнение или изменение.
Същевременно, съпоставката на предписаното
с разпоредбата на чл. 2, ал. 8 от наредбата с
чл. 35, ал. 1 и 3 ЗУО обуславя извод за пряко
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противоречие между тях. В тази връзка съдът
споделя доводите на оспорващия за материална незаконосъобразност на оспорената
подзаконова норма, която не е в съответствие
и с целта на ЗУО, определена с чл. 1, ал. 3
във връзка с чл. 35, ал. 3 от същия закон.
Той е призван да предотврати, намали или
ограничи вредното въздействие на отпадъците
върху човешкото здраве и околната среда чрез
тяхното управление, но не и да възмездява
Министерството на вътрешните работи за
осъщественото административно обслужване.
Аргумент за обратното не може да се извлече и от сочените от ответника и заинтересованата страна разпоредби на чл. 94а, ал. 1
и чл. 96, ал. 1 ЗУО, установяващи задължение за министъра на вътрешните работи за
контрол над обекти и дейности по третиране
на отпадъци. Недопустимо е изпълнението
на законови задължения от страна на административен орган да се квалифицира като
административна услуга, осъществена по
искане на лицата по чл. 11 ЗУО, и с това да
се обосновава дължимостта на процент от
приходите на организациите по оползотворяване. Установяването на това задължение не
се обосновава и с разпоредбите от Наредба
№ І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение
на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне
на данни за регистрираните пътни превозни
средства. Неотносими са и доводите за осъществяваната от ПУДООС насрещна престация срещу продуктовата такса, изразяваща се
в разходването є за събиране, транспортиране,
временно съхраняване, разкомплектоване и
оползотворяване, рециклиране и обезвреждане съобразно чл. 21, ал. 6 от Наредбата за
изискванията за третиране на отпадъците от
моторни превозни средства, приети с ПМС
№ 311 от 2004 г. (ДВ, бр. 104 от 2004 г.), тъй
като оспорването, инициирало настоящото
производство, не касае приходите, постъпващи в ПУДООС. Съгласно чл. 60 от Закона
за опазване на околната среда ПУДООС е
държавно предприятие по смисъла на чл. 62,
ал. 3 ТЗ, юридическо лице, което не е търговско дружество, не формира и не разпределя
печалба, а § 1, т. 26 от ДР на ЗУО сочи, че
организациите по оползотворяване са юридически лица, регистрирани по Търговския
закон, които не разпределят печалба и които
управляват дейностите по разделно събиране,
рециклиране и оползотворяване на масово
разпространени отпадъци. За тази дейност по
аргумент от чл. 36, т. 3 ЗУО лицата, членуващи в организацията, заплащат на същата
„уговореното възнаграждение“. То се определя
между страните при свобода на договарянето,
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като аргумент в тази насока е и предвиденото
в чл. 36, т. 4 ЗУО задължение за заплащане
на продуктова такса от организациите при
недоказване по безсъмнен начин пред министъра на околната среда и водите, че те са
изпълнили задълженията и целите по т. 1 на
лицата по чл. 11, ал. 4, т. 2, членуващи в тях.
Ето защо, възнаграждението, което заплащат
членовете на организацията, не е еквивалентно
на продуктовата такса, а наведеният в тази
връзка от ответника довод е неоснователен.
Всичко гореизложено обосновава крайния
правен извод на настоящия състав, че разпоредбата на чл. 2, ал. 8 от Наредбата за определяне
на реда и размера за заплащане на продуктова
такса за продукти, след употребата на които
се образуват масово разпространени отпадъци,
приета с ПМС № 120 от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от
2008 г.), в частта, съобразно която „3 на сто
от приходите, постъпващи в организациите
по оползотворяване на отпадъци от МПС от
техните членове, се превеждат по сметка на
Министерството на вътрешните работи за
административно обслужване до 15-о число
на текущия месец въз основа на постъпленията за предходния месец“ противоречи на
материалния закон и на неговата цел, поради
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което като незаконосъобразна следва да се
отмени в оспорената є част.
Така мотивиран и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК, Върховният административен съд,
състав на първо отделение,
РЕШИ:
Отменя чл. 2, ал. 8 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на
продуктова такса за продукти, след употребата
на които се образуват масово разпространени
отпадъци, приета с ПМС № 120 от 2008 г., обн.,
ДВ, бр. 53 от 2008 г., в частта му: „3 на сто
от приходите, постъпващи в организациите
по оползотворяване на отпадъци от МПС от
техните членове, се превеждат по сметка на
Министерството на вътрешните работи за
административно обслужване до 15-о число на
текущия месец въз основа на постъпленията
за предходния месец“.
Решението е оставено в сила с Решение
№ 13453 от 29.10.2012 г., постановено от пет
членен състав на Върховния административен
съд по адм. дело № 9276 от 2012 г.
Председател:
Георги Колев

10080
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-169
от 17 октомври 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 7 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 езикова гимназия
„Едмънд Бърк“ – Пловдив, изменям Заповед
№ РД-14-16 от 5.04.2002 г. (ДВ, бр. 40 от 2002 г.),
изм. със Заповед № РД-14-103 от 18.06.2003 г.
(ДВ, бр. 62 от 2003 г.), изм. със Заповед № РД14-43 от 28.05.2004 г. (ДВ, бр. 51 от 2004 г.), изм.
със Заповед № РД-14-08 от 11.02.2008 г. (ДВ, бр.
26 от 2008 г.), изм. със Заповед № РД-14-148 от
15.05.2008 г. (ДВ, бр. 52 от 2008 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-80 от 30.06.2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.),
изм. със Заповед № РД-14-18 от 15.03.2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.), изм. със Заповед № РД-14-29 от
26.04.2011 г. (ДВ, бр. 37 от 2011 г.), както следва:
Изречението: „Училището се управлява и
представлява от Атанас Славчев Мухтаров.“ се
заменя с „Училището се управлява и представлява
от Владимир Владиславов Соколов.“

9968

Министър:
С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-757
от 3 октомври 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради обстоятелството, че не е открито на терен, нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво от вида
Дъб (Quercus), намиращо се в местност Качица,
землището на с. Кочово, община Велики Преслав, област Шумен, обявено със Заповед № 532
от 25.09.1978 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 86 от
1978 г.), заведено в Държавния регистър под № 1062.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

10032

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-758
от 3 октомври 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане на дървото,
напълно изсъхнало, нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти 2 вековни дървета
от вида Цер (Quercus cerris), намиращи се в
местност Пладнището, землището на с. Дългач,
община Търговище, област Търговище, обявени
със Заповед № 417 от 12.06.1979 г. на КОПС при
МС, заведени в Държавния регистър под № 1087.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
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Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-759
от 3 октомври 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане на дървото,
напълно изсъхнало, нареждам:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво от
вида Сребролистна липа (Tilia tomentosa), намиращо се в местност Адата, землището на с. Руец,
ДГФ – ДГС „Търговище“, обявено със Заповед
№ 532 от 25.09.1978 г. на КОПС при МС (ДВ, бр.
86 от 1978 г.), заведено в Държавния регистър
под № 1057.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“

10034

Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-760
от 3 октомври 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
от Закона за биологично разнообразие поради
невъзстановимо увреждане на дървото, напълно
изсъхнало, нареждам:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво от
вида Дъб (Quercus), намиращо се в местност
Градините, землището на с. Надарево, община
Търговище, област Търговище, обявено със Запо-
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вед № 216 от 5.04.1979 г. на КОПС при МС (ДВ,
бр. 35 от 1979 г.), заведено в Държавния регистър
под № 1080.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

10035

Министър:
Н. Караджова

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1034-ЖЗ
от 24 октомври 2012 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса за
застраховането и на основание чл. 13, ал. 1, т. 5
във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 29,
ал. 3 и 5 и чл. 9, ал. 1 КЗ Комисията за финансов надзор издава на застрахователна компания
„Уника Живот“ – АД, допълнителен лиценз по
т. 2 от раздел ІІ, буква „А“ на приложение № 1
от Кодекса за застраховането – застраховка „Заболяване“, за рисковете:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

10206

Председател:
Ст. Мавродиев

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 367
от 19 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 58 от 9.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.11.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1 (сутерен), ж. к. Люлин, бл. 370 – общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 52 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 5200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
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49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.11.2012 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10026

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 368
от 19 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 58 от 9.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 28.11.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков № 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 2, София, ж.к. Люлин, бл. 370 – общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 80 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.11.2012 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10027

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 369
от 19 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 243 от 13.05.2010 г. на
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ДЪРЖАВЕН

Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 26.11.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
поземлен имот с пл. № 1099, м. Факултета, ул.
Ив. Гарванов, ъгъла с ул. Медковец – общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Красна
поляна“.
2. Начална тръжна цена – 16 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.11.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
10028
РЕШЕНИЕ № 370
от 19 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 514 от 28.07.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 27.11.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
поземлен имот с идентиф. 68134.403.320 (УПИ
IX, кв. 512, м. ГГЦ зона Г-14), ул. Стара планина 4, обособена част от капитала на „Спортна
София – 2000“ – ЕАД, с право на собственост
върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 855 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 85 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.11.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет.
1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 часа, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10029

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 378
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 90 от 23.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.11.2012 г. в 15 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
II, кв. 1, с. Юндола, община Велинград – общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 101 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.11.2012 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10089

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 379
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 90 от 23.02.2012 г. на
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ДЪРЖАВЕН

Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.11.2012 г. в 12 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ I,
кв. 2, с. Юндола, община Велинград – общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 427 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 42 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.11.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10090

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 380
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 90 от 23.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.11.2012 г. в 13 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
III, кв. 1, с. Юндола, община Велинград – общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 104 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.11.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната

ВЕСТНИК
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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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10091

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 381
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 90 от 23.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.11.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
IV, кв. 1, с. Юндола, община Велинград – общински нежилищен, имот стопанисван от район
„Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 107 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.11.2012 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10092

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 382
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 520 от 11.10.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
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ДЪРЖАВЕН

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.11.2012 г. в 10 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков № 6, ет. 1, за продажбата на помещение
със сутерен (бивш магазин за промишлени стоки),
София, в безистена на пл. Славейков 7, обособена
част от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД,
на територията на район „Средец“.
2. Начална тръжна цена – 80 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.11.2012 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

10093

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 252
от 30 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване за
ПИ № 53120.106.441 по кадастралната карта на с.
Оброчище, община Балчик, заедно с предвидения
начин на застрояване.

10233

Председател:
В. Лучиянов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 408
от 25 октомври 2012 г.
І. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Велико Търново, допуска поправка
в Решение № 364 от 27.09.2012 г. (ДВ, бр. 80 от
2012 г.) в частта, касаеща наименованието на
обект „Помещение, представляващо „бар-бюфет“,
разположено в сутеренен етаж на Градската поликлиника, намираща се на ул. Марно поле 21,
гр. Велико Търново“, който текст се заменя със
следния: „Самостоятелен обект с идентификатор
10447.513.98.1.94 съгласно КККР на гр. Велико
Търново, разположен в сутеренен етаж от сграда
№ 1, построена в поземлен имот с идентификатор
10447.513.98, с административен адрес ул. Марно
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поле 21, гр. Велико Търново, със ЗП 64,58 кв. м,
заедно с 1,13 % ид.ч. от общите части на сградата
и 53/4680 ид.ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор 10447.513.98.“
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение
№ 364 от 27.09.2012 г. Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 66 570 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, представляващ: „Самостоятелен обект с идентификатор
10447.513.98.1.94 съгласно КККР на гр. Велико
Търново, разположен в сутеренен етаж от сграда
№ 1, построена в поземлен имот с идентификатор
10447.513.98, с административен адрес ул. Марно
поле 21, гр. Велико Търново, със ЗП 64,58 кв. м,
заедно с 1,13 % ид.ч. от общите части на сградата
и 53/4680 ид.ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор 10447.513.98.“ Сделката се
облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване 6600 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая
419 на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба на обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна документация в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да
се получава от Общинската агенция за приватизация – стая 419 на общината, след представяне
в агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 19 900 лв. Депозитът
да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден,
предхождащ датата на търга, по сметка № BG59
SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинската агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка
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по договореност на равни вноски, всяка от
които е дължима през не повече от 6 месеца;
при забава за плащане на разсрочената част от
продажната цена върху неиздължената част се
дължи неустойка в размера на законната лихва,
а при забава с повече от 30 дни продавачът има
право едностранно да развали договора, без да
дължи връщане на получените до развалянето на
договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС;
собствеността на имота се прехвърля на купувача
с подписването на договора, като за периода до
окончателното изплащане на определената цена
имотът се ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение.
Председател:
Н. Ашиков
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РЕШЕНИЕ № 409
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС,
чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с решения № 1184 от
20.01.2011 г. (ДВ, бр. 12 от 2011 г.) и № 160 от
29.03.2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 20 на сто приетите с Решение
№ 160 от 29.03.2012 г. на ВТОбС начални цени
и определя нови начални цени за продажба на
общински нежилищни имоти, както следва:
а) за „УПИ І от кв. 40 по плана на с. Никюп,
целият с площ 1900 кв. м, заедно с построена
в него сграда (бивша мандра) със ЗП 258 кв.
м“ – 6624 лв., в която не е включена стойността
на дължимия ДДС;
б) за „УПИ І от кв. 54 по плана на с. Дичин,
с площ 8845 кв. м, заедно с построени в него
двуетажна сграда (бивше училище) с РЗП 846
кв. м и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП
34 кв. м“ – 52 480 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС;
в) за „УПИ І от кв. 30 по плана на с. Русаля,
целият с площ 6450 кв. м, заедно с построени в
него eдноетажна сграда (бивше училище) с РЗП
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586 кв. м и едноетажна сграда (пристройка) със
ЗП 34 кв. м“ – 28 320 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС;
г) за „УПИ І от кв. 67 по плана на с. Русаля,
целият с площ 6798 кв. м, заедно с построена в
него едноетажна масивна сграда (бивше училище) с РЗП 810 кв. м“ – 30 608 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване
и стъпка на наддаване, както следва: за имота по
т. 1, буква „а“ – 600 лв.; за имота по т. 1, буква
„б“ – 5200 лв.; за имота по т. 1, буква „в“ – 2800 лв.;
за имота по т. 1, буква „г“ – 3000 лв.
3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 28-ия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419 на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да
се получава от Общинската агенция за приватизация – стая 419 на общината, след представяне
в агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за имота
по т. 1, буква „а“ – 1980 лв.; за имота по т. 1,
буква „б“ – 15 700 лв.; за имота по т. 1, буква
„в“ – 8400 лв.; за имота по т. 1, буква „б“ – 9100 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка
по договореност на равни вноски, всяка от
които е дължима през не повече от 6 месеца;
при забава за плащане на разсрочената част от
продажната цена върху неиздължената част се
дължи неустойка в размера на законната лихва,
а при забава с повече от 30 дни продавачът има
право едностранно да развали договора, без да
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дължи връщане на получените до развалянето на
договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС;
собствеността на имота се прехвърля на купувача
с подписването на договора, като за периода до
окончателното изплащане на определената цена
имотът се ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения
от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове
за непродадените обекти да се проведат 14 дни след
датата на съответния търг при същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и
на обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената датата за съответния повторен търг
при условията на това решение.
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Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 410
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5, 6 и
чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с решения № 251 от 17.05.2012 г.
(ДВ, бр. 46 от 2012 г.) и № 285 от 21.06.2012 г. (ДВ,
бр. 55 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Намалява с 15 на сто приетата с Решение
№ 285 от 21.06.2012 г. на ВТОбС начална цена и
определя нова начална цена в размер 176 035 лв.
за продажба на обособен обект „Офисни помещения“, с идентификатор 10447.502.189.2.4 съгласно
КККР на гр. Велико Търново със ЗП 172,90 кв. м,
разположени на втория етаж от административна
сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес
ул. Н. Габровски 78, гр. Велико Търново, заедно
със съответстващите на обособената част идеални
части от общите части на сградата и право на
строеж, съобразно застроената площ върху поземления имот, представляващ обособена част
от имуществото на „Инвестстрой – 92“ – ЕООД,
Велико Търново. Сделката е освободена от ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване 8800 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая
419 на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба на обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна документация в размер 300 лв.
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(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да
се получава от Общинската агенция за приватизация – стая 419 на общината, след представяне
в агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит в размер 52 800 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. За п ла ща нет о на дог оворената цена и
сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта
за определяне на купувач. Дължимата сума,
представляваща разлика между договорената
цена и внесения депозит, да се заплати в левове
по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF. Непарични платежни средства
не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка
по договореност на равни вноски, всяка от
които е дължима през не повече от 6 месеца;
при забава за плащане на разсрочената част от
продажната цена върху неиздължената част се
дължи неустойка в размера на законната лихва,
а при забава с повече от 30 дни продавачът има
право едностранно да развали договора, без да
дължи връщане на получените до развалянето на
договора суми; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора,
като за периода до окончателното изплащане на
определената цена имотът се ипотекира в полза
на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
датата за съответния повторен търг при условията
на това решение.
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Председател:
Н. Ашиков
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РЕШЕНИЕ № 411
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5,
6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и
конкурсите и във връзка с решения № 1184 от
20.01.2011 г. (ДВ, бр. 12 от 2011 г.) и № 196 от
19.04.2012 г. (ДВ, бр. 35 от 2012 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 25 на сто приетите с Решение
№ 196 от 19.04.2012 г. на ВТОбС начални цени
и определя нови начални цени за продажба на
общински нежилищни имоти, както следва:
а) за незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.501.4 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 6158 кв. м, за който имот е отреден
УПИ І – „За производствени и складови дейности“,
от кв. 2 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново,
Западна промишлена зона – 120 622 лв., в която
цена не е включена стойността на дължимия ДДС;
б) за незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.501.173 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 3449 кв. м, за който имот е отреден
УПИ ХІІІ – „За обслужващи и производствени
дейности“, от кв. 4 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 68 910 лв.,
в която цена не е включена стойността на дължимия ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване
и стъпка на наддаване, както следва: за имота
по т. 1, буква „а“ – 6000 лв.; за имота по т. 1,
буква „б“ – 3500 лв.
3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419 на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да
се получава от Общинската агенция за приватизация – стая 419 на общината, след представяне
в агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за имота
по т. 1, буква „а“ – 36 180 лв.; за имота по т. 1,
буква „б“ – 20 600 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
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9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка
по договореност на равни вноски, всяка от
които е дължима през не повече от 6 месеца;
при забава за плащане на разсрочената част от
продажната цена върху неиздължената част се
дължи неустойка в размера на законната лихва,
а при забава с повече от 30 дни продавачът има
право едностранно да развали договора, без да
дължи връщане на получените до развалянето на
договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС;
собствеността на имота се прехвърля на купувача
с подписването на договора, като за периода до
окончателното изплащане на определената цена
имотът се ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове
за непродадените обекти да се проведат 14 дни след
датата на съответния търг при същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и
на обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената датата за съответния повторен търг
при условията на това решение.
Председател:
Н. Ашиков

10190

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 48
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 4 от протокол № 1 на Експертния
съвет по устройство на територията от 12.01.2012 г.,
докладна записка вх. № ДЗО-42 от 12.03.2012 г.
на кмета на община Девин, становище на Постоянната комисия „Устройство на територията,
инфраструктура, екология и туризъм“ Общинският
съвет – гр. Девин, одобрява проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за жилищно строителство на поземлен
имот № 145007 в местност Св. Георги, землище
Михалково.

9950

Председател:
М. Дамянов
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РЕШЕНИЕ № 129
от 30 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 11 от протокол № 4 на Експертния
съвет по устройство на територията от 21.04.2012 г.,
докладна записка с № ДЗО-85 от 2.05.2012 г. на
кмета на община Девин, становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията,
инфраструктура, екология и туризъм“ Общинският
съвет – гр. Девин, одобрява проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот 142011 в местност Гроба,
з-ще Михалково, община Девин, от който се
образува УПИ І – „За жилищно строителство и
кв. 1“, собственост на Владимир Йовчев Зойнов
и Тотка Николова Зойнова съгласно нотариален акт № 134, том ІІ, рег. № 2412, дело 0299 от
15.04.2008 г.
Председател:
Ж. Чепишев
9951

РЕШЕНИЕ № 183
от 3 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 11 от протокол № 6 на Експертния съвет по устройство на територията от
31.05.2012 г., докладна записка с № ДЗО-126 от
10.07.2012 г. на кмета на община Девин, становище на Постоянната комисия по „Устройство
на територията, инфраструктура, екология и туризъм“ Общинският съвет – гр. Девин, одобрява
проект за подробен устройствен план – план за
регулация на поземлени имоти ПИ 20465.139.29 и
ПИ 20465.139.28, м-ст Дворище, землище Девин,
за минерален извор, от които се образуват УПИ
І-139.28 – обслужваща дейност минерален извор,
и УПИ ІІ-139.29 – извор за минерална вода СОЗ
пояс І в кв. 1, с възложител Байсенова дирекция
за управление на водите – Източнобеломорски
район с център Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 130
от 30 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 12 от протокол № 4 на Експертния
съвет по устройство на територията от 21.04.2012 г.,
докладна записка с № ДЗО-86 от 2.05.2012 г. на
кмета на община Девин, становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията,
инфраструктура, екология и туризъм“ Общинският
съвет – гр. Девин, одобрява проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификационен
№ 20465.5.37 по кадастралната карта на Девин
в местност Баракли, землище Девин, община
Девин, от който се образува УПИ І-37 – „За
жилищно строителство в кв. 3“, собственост на
Калин Георгиев Латев и Бинто Иванов Йончев
съгласно нотариален акт № 37, том І, рег. № 109,
дело 90 от 28.03.2001 г.
Председател:
Ж. Чепишев
9952

9954

РЕШЕНИЕ № 182
от 3 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 11 от протокол № 6 на Експертния
съвет по устройство на територията от 31.05.2012 г.,
докладна записка с № ДЗО-125 от 10.07.2012 г. на
кмета на община Девин, становище на Постоянната комисия по „Устройство на територията,
инфраструктура, екология и туризъм“ Общинският
съвет – гр. Девин, одобрява проект за подробен
устройствен план – план за регулация на поземлен имот – ПИ 20465.9.470, м-ст Поречие на река
Девинска, землище Девин, за минерален извор, от
който се образува УПИ ІІ – извор за минерална
вода СОЗ пояс І в кв. 1, с възложител Басейнова
дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район с център Пловдив.
Председател:
Ж. Чепишев
9953

Председател:
Ж. Чепишев

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ЗАПОВЕД № 1970
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15 ППЗНП във връзка
с Решение № 356 от 20.09.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Казанлък, нареждам:
1. Закривам яслената група в ОДЗ – с. Ясеново, и щатните бройки към нея – 2 щатни бройки
медицински сестри и 2 щатни бройки помощниквъзпитатели, като промяната следва да се отрази
във функция „Здравеопазване“ и Списък-образец
№ 2 към детското заведение.
2. Главният експерт „Здравеопазване“ при
Община Казанлък да предприеме необходимите
действия относно прекратяване на трудовите
правоотношения с медицинските сестри, а директорът на ОДЗ – с. Ясеново, да предприеме
необходимите мерки спрямо помощник-възпитателите в съответствие с разпоредбите на КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Лилия Цонкова – зам.-кмет на общината.

10050

Кмет:
Г. Стоянова

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 191
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение на кмета на
общината Общинският съвет – гр. Раковски,
одобрява ПУП – ПРЗ, схеми ел, В и К и пътна
и ПУП – ПП за елементите на техническата
инфраструктура за промяна предназначението
на ПИ – 045 002 в местността Казаните по КВС
на кв. Секирово, гр. Раковски, като се образу-
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ва УПИ-045 002 – Складови дейности, Склад
за строителни материали и твърди горива, с
регулационни граници, съвпадащи с имотните
граници на ПИ-045 002. Определя се свободно и
ниско застрояване с височина до 10 м съгласно
ограничителните застроителни линии, отразени в
проекта с червен пунктир. Определя се зона „Пч“.

10114

Председател:
Мл. Шишков

РЕШЕНИЕ № 192
от 28 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение на кмета на
общината Общинският съвет – гр. Раковски,
одобрява ПУП – ПРЗ, схеми ел., В и К и пътна
и ПУП – ПП (за ел. схеми и пътна) за промяна
предназначението на ПИ – 003042 в местността
Кърньова кория по КВС на кв. Секирово, гр. Раковски, като се образува УПИ – 003042 – „За
производствени и складови дейности, Манипулационна за плодове и зеленчуци“, с регулационни граници, съвпадащи с имотните граници
на ПИ – 003042, и улична регулационна линия,
изтеглена на 4,00 м навътре в поземления имот
с цел урегулиране на полския път. Определя се
свободно и ниско застрояване, с вис. до 10 м
съгласно ограничителните застроителни линии,
отразени в проекта с червен пунктир. Определя
се зона „Пч“.
Председател:
Мл. Шишков
10115

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 359
от 27 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.906.282.3.10, намиращ се на ет. 1 в
сграда 3, разположена в поземлен имот с идентификатор № 65231.906.282, предназначение на
самостоятелния обект: за офис, брой нива на
обекта: един, площ: 16 кв. м, прилежащи части:
0,553 % от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
ета ж – обект № 65231.906.282.3.11, под обекта – обект № 65231.906.282.3.6, над обекта – обект
№ 65231.906.282.3.3, съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г. на изпълнителния
директор на АК кадастрална карта на гр. Самоков
и схема № 133 от 16.01.2012 г. от СГКК, актуван
с АОС № 10888 от 20.01.2012 г., като утвърждава
начална тръжна цена 19 200 лв.;
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1.2. самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.906.282.3.12, намиращ се на ет. 1 в сграда
3, разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 65231.906.282, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: един,
площ: 16 кв. м, прилежащи части: 0,553 % от
общите части на сградата при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект
№ 65231.906.282.3.8, обект № 65231.906.282.3.11,
под обекта – обект № 65231.906.282.3.6, над обекта – обект № 65231.906.282.3.3, съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г. на
изпълнителния директор на АК кадастрална карта
на гр. Самоков и схема № 135 от 16.01.2012 г.,
актуван с АОС № 10888 от 20.01.2012 г., като утвърждава начална тръжна цена 19 200 лв.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на
членовете є, да подготви и да проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6, и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
И. Коцева
10118
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РЕШЕНИЕ № 455
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Намалява началната тръжна цена в размер
37 520 лв., приета с Решение № 1347 от 24.06.2010 г.
на ОбС, с 20 % и обявява за начална тръжна
цена 30 016 лв.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизацията на общински недвижим
имот – УПИ – парцел І – „За здравен дом“, с
площ 1361 кв. м в кв. 43 по регулационния план
на с. Поповяне ведно с масивна двуетажна сграда
със застроена площ 160 кв. м и помощна сграда
със застроена площ 82 кв. м, актувани с акт за
частна общинска собственост № 7822/2009 г. при
начална тръжна цена 30 016 лв.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

10119

Председател:
И. Коцева
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РЕШЕНИЕ № 457
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 и чл. 35, ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 3, 5 и 7
от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
за продажба на общински нежилищен имот – поземлен имот пл. № 165 с площ 13 442 кв.м, отреден
за УПИ – парцел І – „За стопански двор“, в кв.
19 по регулационния план на с. Клисура.
2. Конкурсът се провежда при определена
минимална конкурсна цена в размер 61 000 лв.
без ДДС и при следните конкурсни условия:
2.1. Имотът се предоставя за нуждите на
дърводобива, за складиране и преработка на
дървесина и дървен материал, както и за съхранение на транспортна техника, за нуждите на
дърводобива и за поддръжка (снегопочистване)
на пътен участък Самоков – Дупница в обхвата
на община Самоков.
2.2. Участниците в конкурса да бъдат юридически лица, осъществяващи дейностите дърводобив
и транспортна дейност, което обстоятелство се
удостоверява с актуалното състояние на фирмата, лиценз за дърводобив и лиценз за транспорт.
2.3. Участниците в конкурса да притежават
минимум 10 бр. транспортна техника, включваща камиони и трактори, което обстоятелство
се удостоверява с копия от талоните на колите.
2.4. Участниците в конкурса да разкрият и
поддържат 15 работни места.
2.5. Купувачът поема задължение да използва
закупения по реда на конкурса недвижим имот
за нуждите на дърводобива, за складиране на
дървесина и дървен материал, както и за съхранение на транспортна техника и да не го прехвърля за срок 3 години от датата на сключване
на договора за покупко-продажба без изричното
съгласие на продавача.
2.6. Участниците в конкурса заплащат цената
в деня на сключване на договора, като в случай
на отказ на участника за сключване на договора
в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил
конкурса внесеният от него депозит не се възстановява.
3. Конкурсната документация се закупува в
стая 420 на общината след заплащане на такса
100 лв. в брой в касата на общината.
4. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 21-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Условия за закупуване на конкурсната
документация. Конкурсната документация се
получава след представяне на:
а) документ за самоличност;
б) оригинал или нотариално заверено копие
от документ за актуално правно състояние на
юридическото лице;
в) нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че конкурсната
документация се закупува от името на друго лице
или ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи
от документа за регистрация;
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г) при получаване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация; в случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация
за неразгласяване на информация лично от свое
име, а от името на упълномощителя се представя
нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация; лицата закупили конкурсна
документация и подписали декларация за неразгласяване на информация получават сертификат
за регистрация.
6. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени искания за даване
на разяснения по процедурата за провеждане
на конкурса до 21-вия ден считано от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“. Разясненията по предходното изречение се
изготвят в писмена форма в срок 3 работни дни,
съхраняват се от председателя на конкурсната
комисия и се предоставят при поискване на
всички лица, закупили конкурсна документация.
7. Депозит за участие в конкурса в размер
50 % от началната конкурсна цена, посочен в
документацията, който следва да бъде внесен
по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00
BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 27-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
8. Офертите за участие в публично оповестен
конкурс се депозират в запечатан непрозрачен
плик до 14 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството на Община Самоков, гише
№ 3 – Стопански услуги.
9. Утвърждава конкурсната документация,
проектодоговора като част от нея и следните
критерии за оценяване на офертите:
9.1. цена – 60 %;
9.2. работни места – 40 %.
10. Упълномощава кмета на община Самоков
да издаде заповед за назначаване на конкурсна
комисия, да определи размера на възнаграждението на членовете є, да издаде сертификат
за регистрация на лицата, закупили конкурсна
документация, да проведе публично оповестения
конкурс при посочените в решението условия и
съгласно документацията да определи купувача
и да сключи договор за покупко-продажба.

10120

Председател:
И. Коцева

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 418
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с идентификационен номер № 68850.233.261 по кадастралната
карта, представляващ урбанизирана територия
извън регулационните граници, в землището на
гр. Стара Загора – част от комплексен проект за

ВЕСТНИК
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инвестиционна инициатива – собственост на ЕТ
„Цитадела – ММ – Милан Миланов“ – Стара
Загора. С плана за застрояване в имота се установява смесена обслужващо-производствена устройствена зона – С оп – „За обслужващи, складови
и производствени дейности“ – с малка височина
(Н < 10 м) – свободно основно застрояване, със
следните нормативни показатели: максимална
плътност на застрояване – до 60 %, максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
2,0, минимална озеленена площ – 25 %.
Подробният устройствен план е неразделна
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива за изграждане на обект: „Контролнотехнически пункт за преглед на автобуси, товарни
и леки автомобили“, в поземлен имот с идентификационен № 68850.233.261 по кадастралната
карта, землище гр. Стара Загора, с Разрешение
за строеж № РС-И-650 от 23.10.2012 г.
Планът е на разположение в сградата на
общината, бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

9989

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 456
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Външен водопровод
за ПИ № 048033, 048118, 048119, 048120, 048121,
048122, 048123, 048124, 048125, 048126, 048127,
048128 и 048129, намиращи се в местност Алваджи кайнак, от КВС на землище с. Малка Верея,
община Стара Загора, с обща дължина около
413 м – за нуждите на Диан Бонев Господинов.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

10164

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 457
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 16 от местност
Орта бозалък в землището на гр. Стара Загора,
собственост на Райчо Петров Куков и Зорница
Минчева Янева. С плана за застрояване в имота
се установява устройствена зона – Жм – свободно ниско застрояване (Н < 10 м), със следните
нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60 %; максимален коеф. на интензивност
на застрояване – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %, за изграждане на обект: „Жилищна
сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
10165
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Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 175 от местност
Найденови пръти в землището на с. Малка Верея,
община Стара Загора, собственост на Константин Николаев Косев. С плана за застрояване в
имота се установява устройствена зона – Жм (за
жилищни нужди), свободно ниско застрояване (Н
< 10 м), със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %, за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
10167

РЕШЕНИЕ № 458
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за заст рояване за ПИ с и ден т ификационен
№ 68850.130.15 от местността Хаджиибрямов
кладенец – извън урбанизираните територии в
землището на гр. Стара Загора, собственост на
Светозар Георгиев Стойков. С плана за застрояване
в имота се установява предимно производствена
устройствена зона – Пп (за производствени и
складови дейности), свободно ниско застрояване
(Н < 10 м), със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 80 %; максимален
коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %, за изграждане
на обект: „Складове за селскостопанска продукция и работилница за селскостопанска техника“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
10166
РЕШЕНИЕ № 460
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

51. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Моста“,
разположена в землището на с. Хвостяне, община
Гърмен, област Благоевград, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4475353

8541601

2.

4474617

8542148

3.

4474496

8542023

4.

4474922

8541617

5.
4475221
8541435
10215
10. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 2.
хуманитарни науки, професионално направление
2.1. филология (история на българската литература от Освобождението до Първата световна
война) – един; област на висше образование 2.
хуманитарни науки, професионално направление
2.1. филология (български фолклор) – един; област
на висше образование 2. хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. филология (английска литература) – един; област на висше образование 2. хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. филология (съвременен английски език) – един; област на висше образование 2.
хуманитарни науки, професионално направление
2.1. филология (възрожденска литература) – един;
област на висше образование 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.2. история и
археология (история на България – нова история
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на България ХІХ – началото на ХХ век) – един;
област на висше образование 1. педагогически
науки, професионално направление 1.2. педагогика
(теория на възпитанието и дидактика – методи на
социалната работа, теория и методика на ресоциализацията и пенитенциарна педагогика) – един;
област на висше образование 1. педагогически
науки, професионално направление 1.3. педагогика
на обучението по... (методика на обучението по
математика – дидактически аспекти на математическото моделиране) – един; област на висше образование 1. педагогически науки, професионално
направление 1.3. педагогика на обучението по...
(методика на обучението по математика) – един;
област на висше образование 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.3. философия
(реторика) – един; доценти по: област на висше
образование 1. педагогически науки, професионално направление 1.3. педагогика на обучението
по... (класически езици) – един; област на висше
образование 1. педагогически науки, професионално направление 1.2. педагогика (теория на
възпитанието и дидактика – аудио-визуални и
информационни технологии в обучението) – един;
област на висше образование 1. педагогически
науки, професионално направление 1.3. педагогика
на обучението по... (методика на обучението по
чужд език – немски като чужд език в начална
училищна възраст) – един; област на висше образование 1. педагогически науки, професионално
направление 1.3. педагогика на обучението по...
(методика на обучението по чужд език – английски като чужд език в начална училищна
възраст) – един; област на висше образование 1.
педагогически науки, професионално направление
1.3. педагогика на обучението по... (методика на
обучението по изобразително изкуство – педагогика на изобразителната култура в детската
градина) – един; област на висше образование
3. социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. обществени комуникации и информационни науки – един; област
на висше образование 3. социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.8. икономика (счетоводство) – един; област
на висше образование 3. социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.4. социални дейности – един; област на висше
образование 3. социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.7. админис
трация и управление (планиране) – един; област
на висше образование 1. педагогически науки,
професионално направление 1.3. педагогика на
обучението по... (методика на обучението по математика) – един; област на висше образование 1.
педагогически науки, професионално направление
1.3. педагогика на обучението по... (методика
на обучението по информатика) – един; област
на висше образование 1. педагогически науки,
професионално направление 1.3. педагогика на
обучението по... (методика на обучението по информатика и информационни технологии) – един;
област на висше образование 1. педагогически
науки, професионално направление 1.3. педагогика
на обучението по... (методика на обучението по
религия) – един; главни асистенти по: област на
висше образование 2. хуманитарни науки, про-

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

фесионално направление 2.1. филология (антична
и западноевропейска литература) – един; област
на висше образование 2. хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. история и археология (археология на бронзовата и желязната
епоха) – един; област на висше образование 1.
педагогически науки, професионално направление
1.3. педагогика на обучението по... (методика на
обучението по български език и литература – словесноизпълнителска дейност) – един; област на
висше образование 4. природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.6.
информатика и компютърни науки (информатика – програмиране за интернет) – един; област на
висше образование 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.3. философия – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
отдел „Управление на персонала“, стая 307, тел.
062/618-308 и 062/618-368.
9942
43. – Институтът за изследване на обществата
и знанието при БАН, София, обявява конкурс
за професор по философия, професионално направление 2.3. философия, за нуждите на секция
„Знание и реалност: модели, методологии и
евристики“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института: София 1000, ул. Московска 13А, тел.
02/980 90 86.
10238

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от „Зфон Импекс“ – ЕООД, Варна, „Барон“ – ООД, Хасково,
„Белин“ – ЕООД, София, „Браян Комерс“ – ООД,
Бургас, „В.М.В. Деневи“ – ЕООД, София, „Вендинг Уизардс“ – ЕООД, София, ЕТ „Картен – Огнян Аврамов“, София, ЕТ „Петков – ГВ – Генчо
Василев“, София, „ИГА Груп“ – ООД, Пловдив,
„И м пери у м 20 0 0 “ – ЕООД, П ловд и в, „Ифо
Геймс“ – ООД, Бу ргас, „М.К. – КО“ – ООД,
София, „Мега Фън“ – ООД, София, „Микроинтелект“ – ООД, София, „Нова Венд“ – ООД, Русе,
„Прекс“ – ООД, София, „Реал Билярд“ – ЕООД,
София, „Такт Зона“ – ЕООД, София, „Фреспо“ – ЕООД, София, „Химера“ – ЕООД, Харманли, и „Хрисимир Попов Ко“ – ЕООД, Плевен,
подадена чрез процесуалния им представител адв.
Валя Георгиева Крумова-Кючукова, със съдебен
адрес: София, ул. Казбек 51, срещу § 2, 3, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 14, 15, § 16, т. 2, § 17, т. 3 и § 18 от
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства, издадена от министъра на финансите
(ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.), по
което е образувано адм. дело № 9787/2012 г. по
описа на Върховния административен съд. Делото
е насрочено за 18.12.2012 г.
10219
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Станислава Димитрова Танкишева е оспорила Решение № 292, взето с протокол № 14 от
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2.08.2012 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
с което е одобрено ПУП – ПРЗ и застрояване
на кв. Модър, район „Южен“, Пловдив, и схеми:
водоснабдяване, канализация, газоснабдяване,
електрификация, телекомуникация, вертикално
планиране, транспортна инфраструктура, екология, зелена система и спорт, сборна схема на техническата инфраструктура, схеми на собствеността,
схема собственост – таблица за трансформация на
собствеността, трансформация на частна собственост (държавна, общинска, частна) в публична
общинска собственост, трансформация на частна
собственост (държавна, общинска, частна) в публична общинска собственост – за улична мрежа,
правила и нормативи за прилагане на ПУП – ПРЗ
на кв. Модър при граници – на югоизток: бул.
Коматевско шосе с целия габарит, съобразен с
уличната регулация, одобрена с плана на „Христо
Ботев“ и „Южен“; на югозапад: до трасето на
новопроектирания sban; на северозапад – до жп
линията Пловдив – София, трасето на улицата
от север (южна тангента) с целия габарит, по
сините и червените означения за регулацията,
корекциите със зелен цвят, зачертаване и щрихи
с кафяв цвят, черни и червени задължителни и
ограничителни линии за застрояването, допълнението с оранжев цвят за велоалеи, матрица с
устройствени показатели в син цвят, за което е
образувано адм. дело № 3228/2012 г., ХVIII състав.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез заявление, което 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
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 да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Дело № 3228/2012 г. е насрочено за 8.01.2013 г. от 9,30 ч.
10258
А дминистративният съд – София-град, II
отделение, 27 състав, призовава Ентон Атанасов Папинги с адрес: София, бул. Васил Левски
104, да се яви в съда на 22.01.2013 г. в 10 ч. като
заинтересована страна по адм.д. № 3837/2012 г.,
образувано по жалба на Лалю Василев Метев,
срещу Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър. Заинтересованата страна
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
10082
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 27 състав, призовава Емилия Ангелова
Будинова с адрес: София, кв. Овча купел, ул. Плакалница 23, и Виолета Стаменова с адрес: София,
ж.к. Люлин, бл. 711, ет. 15, да се явят в съда на
22.01.2013 г. в 10,30 ч. като заинтересовани страни
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по адм. дело № 4359/2012 г., образувано по жалба
на Анна Вергилова Любенова и др., срещу Заповед № РД-18-11 от 17.01.2012 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
10142
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 35 състав, призовава Ванюша Димитрова Ангелова като жалбоподателка по адм.
д. № 77/2011 г., образувано по жалби на Йордан
Славев Асов, Атанас Милчов Симеонов, Юлия
Петрова Митева, Лариса Йорданова Филипова,
Катя Красинова Федорченко, Стойо Георгиев
Ангелов, Виолета Илиева Кузмова, Йордан Йорданов Киряков, Анна Емилова Пецева-Кирякова,
Светослав Илиев Нинов, Севдалина Димчева
Димитрова и ЕТ „Златно пате – Галина Златева“ срещу Заповед № ДК-09С-72 от 6.12.2010 г.
на началник-сектор София при РДНСК – ЮЗР,
с която е забранено ползването на неприет по
установения ред строеж „жилищна сграда с
магазини и обществени функции на партерния
етаж“ в УПИ ІІІ-162, кв. 133а, по плана на София, м. Красно село – Плавателен канал, с адм.
адрес: ул. Луи Айер 9, район „Триадица“, София.
Делото е насрочено в открито съдебно заседание
на 24.01.2013 г. в 13.30 ч. Жалбоподателката да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
10102
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпила жалба от Маринела Динева Йорданова от Търговище против
разпоредбите на чл. 25, ал. 1, ал. 2, т. 1, буква
„в“ и т. 2, буква „б“ от Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Търговище на
Общинския съвет – гр. Търговище, с която се
определя задължение за заплащане на такса за
посещение на децата в подготвителните групи в
целодневни детски градини на територията на
община Търговище и се определя размерът на
таксите, по която е образувано адм. д. № 191/2012 г.
по описа на Административния съд – Търговище.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 11.12.2012 г. от 10,30 ч.
10259
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Гергана
Христова Великова-Ценова срещу чл. 19, ал. 1 от
Наредбата за организацията на автомобилното и
пешеходно движение на територията на община
Шумен, приета от Общинския съвет – гр. Шумен,
по което е образувано адм. дело № 336/2012 г. по
описа на Административния съд – Шумен, насрочено за 26.11.2012 г. от 10,30 ч. Заинтересованите
страни могат да подадат молба за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10210
Варненският районен съд, VIII състав, призовава Анджей Казимирович Данилевич, роден на
15.06.1978 г. във Вилнюс, гражданин на Репуб
лика Литва, като ответник по предявения от
Галина Велева Спиридонова иск с правно осно-
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вание чл. 48, ал. 8 ЗУЕС за заплащане на сумата
4261,92 лв., представляваща дължими такси за
поддръжка на обекти в етажната собственост
за периода от 1.04.2011 г. до 29.05.2012 г., по гр.д.
№ 7412/2012 г. по описа на ВРС, VIII състав, да
се яви в Районния съд – Варна, на 13.12.2012 г. в
9,30 ч. При неявяване на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 ГПК за връчване на книжата.
10196
Омуртагският районен съд съобщава на Хелена
Херарда Йоханна Капралова-Фербрух – гражданка на Кралство Холандия, с неизвестен адрес, че
срещу нея е заведено гр. д. № 673/2012 г. по описа
на съда от Петър Стоянов Капралов по чл. 49,
ал. 1 СК. Указва на Хелена Херарда Йоханна
Капралова-Фербрух, че следва в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ да се яви в съда за получаване на
преписи от исковата молба и приложенията към
нея, като при неявяване в указания срок съдът
ще є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК на разноски на ищеца.
10104
Софийският районен съд, 46 състав, І ГО,
призовава Евгения Тошкова Тодорова с последен
адрес София, ж.к. Гоце Делчев 259, вх. А, ет. 4,
ап. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 29.01.2013 г. в 9,30 ч. като ответница по гр. д.
№ 10916/2006 г., заведено от Димитър Николов
Желязков и Николай Димитров Желязков. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10141
Тутраканският районен съд призовава Али
Мехмедов Моканов, роден на 20.07.1916 г. в с.
Преславци, понастоящем в Република Турция с
неизвестен адрес, и Хасан Мехмедов Моканов,
роден 1924 г. в с. Преславци, понастоящем в
Република Турция, че в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
подадат отговор по чл. 131 ГПК като ответници
по гр.д. № 283/2012 г., заведено от Али Рамадан
Али от с. Преславци, с правно основание чл. 69
ЗН. Указва на ответниците, че при неподаване в
срок на писмен отговор и неявяване в съдебно
заседание, без да са направили искане за разглеждане на делото в тяхно отсъствие, ищцовата
страна може да поиска неприсъствено решение.
10083

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Спор
тен клуб по таекуон-до „Евроатлас“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.12.2012 г. в 12 ч. в София, район „Подуяне“, ж. к. Хаджи Димитър, бл. 112, вх. А, ет. 4,
ап. 55, при дневен ред: промяна на членовете
на управителния съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10197
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Обединена българска таекуон-до федерация“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 21.12.2012 г. в 10 ч. в София, район
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„Възраждане“, ул. Охридско езеро 3, при следния
дневен ред: 1. промяна на седалище и адреса на
управление на сдружението; 2. промяна в броя
на членовете на управителния съвет и промяна
в състава на управителния съвет; 3. приемане на
нов устав на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10198
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Спортен
клуб по лека атлетика „Титан“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.12.2012 г. в 17 ч. в седалището и адреса
на управление на сдружението в София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1А, бл. 509, вх. 1, ет. 7,
ап. 24, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на сдружението за 2011 г.; 2. приемане на цялостен отчет
и доклад на управителния съвет за дейността
на сдружението през изминалата 2011 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет на сдружението за дейността
им през 2011 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10266
1. – Управителни ят съвет на Цент ър за
психологически изследвания, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
4.01.2013 г. в 18 ч. на ул. Г. С. Раковски 112, София
1000, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността за 2011 – 2012 г.; 2. приемане
на тригодишен план за дейността на сдружението – проекти, програми, инициативи, кампании,
медийни блокове; 3. приемане на тригодишен
финансов план за дейността на сдружението; 4.
приемане на дългосрочна стратегия за дейността
на Център за психологически изследвания; 5.
промяна на устава на ЦПИ; 6. разни.
10240
1. – Управителният съвет на Движение на
хората с увреждания, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.01.2013 г. в
17 ч. на ул. Г. С. Раковски 112, София 1000, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността за 2009 – 2012 г.; 2. приемане на тригодишен план за дейността на сдружението – проекти, програми, инициативи, кампании, медийни
блокове; 3. приемане на тригодишен финансов
план за дейността на сдружението; 4. приемане
на дългосрочна стратегия за дейността на сдружението; 5. промяна на устава на Движение на
хората с увреждания; 6. избор на нови членове
на управителния съвет; 7. разни.
10239
9. – Управителният съвет на граж данско
сдружение „Искър“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 11.01.2013 г. в 17 ч. в залата на район „Изгрев“ – Столична община, ул. А. П. Чехов 16А, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС; 2. освобождаване на председателя на сдружението Радослав
Димитров Захов и избор на нов председател; 3.
промени в устава на сдружението; 4. разни.
10101
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1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жение
„Стратегии и технологии в образованието 2010“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишното общо събрание на 12.01.2013 г. в 11 ч. в
сградата на офиса на сдружението в София, бул.
Дондуков 129, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението през 2012 г.;
2. приемане на нови членове; 3. приемане на
организационни решения за активизиране дейността на сдружението; 4. обсъждане и приемане
на организационни решения за подобряване на
работата по списването на електронното списание.
10106
52. – Управителният съвет на Сдружение за
учителска взаимопомощ, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно (делегатско) събрание на 17.01.2013 г. в 16 ч. в салона
на Синдиката на българските учители на ул. Ген.
Паренсов 11 при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на УС за дейността на сдружението и неговата ВС каса за периода 1.01.2012 – 31.12.2012 г.;
2. заключение на РК; 3. предложение за бюджет
и решение за параметрите на дейността на сдружението и ВС касата през 2013 г.; 4. обсъждане
и гласуване на направените предложения; 5.
промяна на адреса на управление от София, ул.
Ген. Паренсов 11, в София, бул. Евлоги и Христо
Георгиеви 81. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
10107
1. – Управителният съвет на СКТМ „Чая“,
Асеновград, ул. Панарет 6, ет. 4, ап. 8, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на спортния клуб на 28.12.2012 г. в
17 ч. в спортната зала на клуба при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и финансов отчет
за 2011 – 2012 г. и приемане на работен план и
бюджет за 2013 г.; 2. избор на нов управителен
съвет, председател и заместник-председател; 3.
приемане на промени в устава на сдружението
и приемане на нови членове; 4. разни.
10108
19. – Адвокатският съвет на Адвокатска
та колегия, Видин, на основание чл. 81, ал. 1
ЗА свиква редовно общо събрание на 26 и на
27.01.2013 г. в 10 ч. в конферентната зала на Окръжен съд – Видин, при следния дневен ред: 1.
разглеждане отчета за дейността на адвокатския
съвет през отчетната година и вземане на решения
по него; 2. разглеждане доклада на контролния
съвет; 3. разглеждане отчета на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджета на съвета на колегията
за следващата финансова година; 5. определяне
броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избиране
на адвокатски съвет, председател на адвокатския
съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и
председател на дисциплинарния съд; 6. избиране
делегати за общото събрание на адвокатите в
страната; 7. разни.
10262
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел ФК „Родопски сокол“, Кърджали, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 29.01.2013 г. в 17 ч.
в офиса на сдружението на адрес: Кърджали, ул.
Горна гледка 1, при следния дневен ред: 1. доклад
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на УС за дейността на дружеството от 1.01.2012 г.
до 1.12.2012 г.; 2. вземане на решение за приемане
на нов устав на сдружението и определянето му
като сдружение с нестопанска цел за обществена
вместо за частна полза; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на членовете в
седалището на сдружението.
10211
20. – Адвокатският съвет на Плевенската
адвокатска колегия на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на колегията на 26.01.2013 г.
в 8,30 ч. в хотел „Ростов“ в Плевен при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет за 2012 г.; 2. доклад на контролния съвет
на адвокатската колегия; 3. отчет за дейността на
дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане
бюджета на колегията за финансовата 2013 г.;
5. избор на органи на колегията; 6. избор на
делегати за общото събрание на адвокатите от
страната; 7. текущи въпроси. Поканват се всички
адвокати да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА
събранието се отлага с един час по-късно и се
провежда независимо от присъстващите членове.
10105
1. – Управителният съвет на СНЦ „Училищ
но настоятелство при ЦДГ „Майчина грижа“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на
сдружението на 23.01.2013 г. в 18 ч. в административната сграда на ЦДГ в Пловдив, ул. Христо Г.
Данов 33, при следния дневен ред: 1. разглеждане,
обсъждане и приемане на отчета за дейността на
УС на сдружението за времето на неговия мандат;
2. промени в състава на управителния съвет на
сдружението; 3. разни. Писмените материали
по дневния ред се намират в канцеларията на
ЦДГ „Майчина грижа“ в Пловдив, ул. Христо Г.
Данов 33, и са на разположение на членовете на
сдружението всеки работен ден от 9 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред и се провежда колкото и членове да се явят.
10263
34. – Адвокатският съвет на Адвокатска ко
легия – Стара Загора, на основание чл. 81, ал. 2
във връзка с ал. 1 от Закона за адвокатурата
свиква редовно общо събрание на адвокатите при
Старозагорска адвокатска колегия на 26.01.2013 г.
в 9 ч. в конферентната зала на хотел „Мериан
Палас“ в Стара Загора, бул. Руски 8, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на САК през
2012 г.; 2. финансов отчет на САК за 2012 г.; 3.
доклад на контролния съвет за изпълнение на бюджета и стопанисване имуществото на колегията
през 2012 г.; 4. Отчет на дисциплинарния съд за
2012 г.; 5. разисквания по отчетите; 6. приемане
на бюджет на САК за 2013 г.; 7. избор на делегати
за общи събрания на адвокатите в страната; 8.
определяне броя на членовете на адвокатския
съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд и
избор на адвокатски съвет и неговия председател,
контролен съвет, дисциплинарен съд и неговия
председател. При липса на кворум на основание
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чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията. Поканваме всички членове на
колегията да участват в събранието лично или
чрез писмено упълномощен представител по реда
на Закона за адвокатурата.
10212
5. – Управителният съвет на „Тракийско
херпетологично дружество“, Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
сдружението на 30.12.2012 г. в 13 ч. в Хасково, бул.
България 164, при следния дневен ред: 1. доклад
на управителния съвет относно дейността на
сдружението и бъдещото му развитие; 2. обсъждане и приемане на инструкцията за безопасност
на работа; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
за 14 ч. същия ден и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на сдружението.
10085
56. – Управителният съвет на СКВТ „Тунджа“,
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 27.12.2012 г. в 17 ч.
в сградата на спортна зала „Диана“ – Ямбол,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на клуба за 2012 г.; 2. финансов отчет на клуба
за периода; 3. промени в устава на СКВТ „Тунджа“ – Ямбол; 4. предложение за нов председател
и УС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Всички
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материали, свързани със събранието, се намират
в седалището на СКВТ „Тунджа“ – Ямбол, и са
на разположение на всички членове на клуба.
10084
Георги Павлов Бонин – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Български морски флаг“,
Варна, в ликвидация по ф.д. № 211/2004 г., на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
10113
Любомир Александров Герасимов – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Волейболен
клуб Локомотив“, със седалище и адрес на управ
ление Пловдив, парк „Лаута“, стадион „Локомотив“, спортна зала „Волейбол“, в ликвидация по
ф. д. № 6009/92 г. на Пловдивския окръжен съд,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията
си в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на адрес: Пловдив, парк „Лаута“,
стадион „Локомотив“, спортна зала „Волейбол“.
10213
Николай Илиев Панайотов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Тракия БългароТурско Сдружение“ – Казанлък, в ликвидация
по ф. д. № 724/2005 г. на ОС – Стара Загора, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
10112

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест
ник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, 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 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
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

