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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А Р ОД НО С ЪБРА Н И Е
УК АЗ № 393
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за отменяне на Закона за приемане
на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от
Конвенцията за международни железопътни
превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г.
в Берн, приет от ХLI Народно събрание на
7 ноември 2012 г.
Издаден в София на 12 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за отменяне на Закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози
(COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн
Член единствен. Законът за приемане
на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от
Конвенцията за международни железопътни
превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г.
(ДВ, бр. 95 от 2007 г.) в Берн, се отменя.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 ноември 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.

10364

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

УК АЗ № 394
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за опазване
на земеделските земи, приет от ХLI Народно
събрание на 7 ноември 2012 г.
Издаден в София на 12 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.;
изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г.,
бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г.,
бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г.,
бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19
и 39 от 2011 г. и бр. 22 и 38 от 2012 г.)
Параграф единствен. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на
земеделските земи (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.;
изм., бр. 22 от 2012 г.) в § 27 се създава ал. 4:
„(4) Дължимите и неплатени такси за процедурите по ал. 1, започнати до влизането в
сила на този закон, се определят по реда на
чл. 30 от Министерския съвет съгласно утвърдена от него тарифа за земеделски земи,
които не са от общинския поземлен фонд,
или от общинския съвет съгласно определена
от него местна такса за земеделски земи от
общинския поземлен фонд.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 ноември 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10394

УК АЗ № 395
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 общинската собственост, приет от
ХLI Народно събрание на 7 ноември 2012 г.
Издаден в София на 12 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.;
изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22
и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от
1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120
от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от
2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100
от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от
2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г. и бр. 45 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и
се добавя „вк лючително срещу природни
бедствия и земетресения“.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Общинският съвет определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително
срещу застрахователните рискове по ал. 1.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите по ал. 1
и 2 срещу рисковете „природни бедствия“ и
„земетресение“.“
§ 2. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думите „може да“ се заличават,
а след думата „учредява“ се добавя „без търг
или конкурс“.
2. В ал. 6 думите „може да“ се заличават,
а след думата „учредява“ се добавя „без търг
или конкурс“.
§ 3. В чл. 39, ал. 4 думите „може да се
учреди“ се заменят със „се учредява без търг
или конкурс“.
§ 4. В чл. 59 ал. 6 се изменя така:
„(6) Общините не заплащат такси за издаването на скици и предоставянето на справки
за имотите – общинска собственост.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари
2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 7 ноември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10393

УКАЗ № 396
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
потребителския кредит, приет от ХLI Народно
събрание на 7 ноември 2012 г.
Издаден в София на 12 ноември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.;
изм., бр. 58 от 2010 г.)
§ 1. В § 2 от допълнителните разпоредби
накрая се добавя „и на Директива 2011/90/
ЕС на Комисията от 14 ноември 2011 г. за
изменение на част II на Приложение I към
Директива 2008/48/ЕО на Европейския пар-
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ламент и на Съвета, в която са предвидени
допълнителни допускания за изчисляването на
годишния процент на разходите (ОВ, L 296/35
от 15 ноември 2011 г.)“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 19, ал. 2
т. 3 се изменя така:
„3. Изчисляването на ГПР по кредита се
извършва при отчитане на следните допълнителни допускания:
а) договорът за потребителски кредит ще
е валиден за срока, за който е бил сключен,
и кредиторът и потребителят ще изпълняват
своите задължения в съответствие с условията
и сроковете по договора;
б) при договор за потребителски кредит,
който съдържа клаузи, позволяващи изменение на лихвения процент и на стойността или
размера на разходите, включени в ГПР по
кредита, които не могат да получат конкретно
стойностно изражение към момента на неговото изчисляване, ГПР по кредита се изчислява,
като се приеме, че лихвата и другите разходи
са неизменни спрямо техния първоначален
размер и ще се прилагат до изтичането на
срока на договора;
в) ако договорът за кредит предоставя на
потребителя различни възможности по отношение на неговото усвояване, допуска се, че
общият размер на кредита е усвоен незабавно
и изцяло;
г) ако договорът за кредит предоставя на
потребителя различни възможности по отношение на неговото усвояване, но предвижда
ограничения по отношение на сумата по кредита
и срока при различните начини на усвояване,
кредитът се смята за усвоен на най-ранната
дата, предвидена в договора, и съобразно
предвидените ограничения за усвояването му;
д) ако договорът за кредит предлага на
потребителя различни начини на усвояване с
прилагане на различни лихвени проценти или
на различни разходи, приема се, че общият
размер на кредита е усвоен при най-високите
стойности за лихвен процент и разходи, обичайно приложими при усвояване на средства
по този вид договори за кредит;
е) при договор за кредит под формата на
овърдрафт се приема, че общият размер на
кредита е усвоен изцяло и за целия срок на
договора; ако срокът на договора за кредит
под формата на овърдрафт не е известен, при
изчисляването на ГПР се приема, че срокът
на договора е три месеца;
ж) при договор за кредит с неопределен срок,
различен от договора за кредит под формата
на овърдрафт, посочен в буква „е“, се приема,
че кредитът се предоставя за срок една година,
считано от датата на първоначалното му усвояване, и че окончателното плащане, направено
от потребителя, погасява остатъка от главницата, лихвата и други разходи, ако има такива;
главницата се погасява от потребителя на равни
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месечни вноски и погасяването започва един
месец след датата на първоначалното му усвояване; в случаите, когато главницата трябва да
бъде погасена изцяло с еднократно плащане в
рамките на всеки погасителен период, се приема, че следващите усвоявания и погасявания
на пълния размер на главницата, направени от
потребителя, настъпват в рамките на период
една година; лихвата и другите разходи се начисляват в съответствие с тези усвоявания и
погасявания на главницата и съгласно клаузите,
предвидени в договора за кредит.
Договор за кредит с неопределен срок по
тази буква е договорът за кредит без определен
срок, в т.ч. договорът за кредит, който трябва
да бъде погасен изцяло в рамките на или след
определен период от време и който, след като
веднъж е бил погасен, може да бъде усвояван
отново;
з) при договор за кредит, различен от договора за кредит под формата на овърдрафт,
посочен в буква „е“, и от договора за кредит
с неопределен срок, посочен в буква „ж“, се
приема, че:
– ако датата или размерът на вноска за
погасяване на главницата, която потребителят
следва да плати, не може да бъдат установени,
се смята, че погасяването е извършено на найранната дата и в размер на най-ниската сума,
предвидени в договора за кредит;
– ако датата, на която е сключен договорът
за кредит, не е известна, за дата на първоначално усвояване на кредита се приема датата,
от която остава най-кратък период от време
между датата на първоначалното усвояване на
кредита и датата, на която потребителят трябва
да направи първата вноска;
и) когато датата или размерът на вноската,
която потребителят следва да плати, не може
да бъдат установени въз основа на сключения
договор за кредит или на допусканията, посочени в букви „е“, „ж“ или „з“, се приема, че
плащането е извършено съобразно датите и
условията, изисквани от кредитора, а когато
те не са известни, се приема, че:
– лихвите се плащат едновременно с погасяването на главницата;
– разходи, различни от лихвите, изразени
като еднократна сума, се плащат на датата, на
която е сключен договорът за кредит;
– разходи, различни от лихвите, изразени
като няколко плащания, се плащат на равни
периоди от време, считано от датата на първото
погасяване на главницата, и ако размерът на
тези плащания не е известен, се приема, че те
са с еднакъв размер;
– окончателното плащане погасява остатъка
от главницата, лихвата и другите разходи, ако
има такива;
к) ако договорът за потребителски кредит не
предвижда общ размер на кредита, се приема,
че той е 3000 лв.;
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л) ако за ограничен период от време или за
ограничена сума се предлагат различни лихвени
проценти и различни разходи, се приема, че
лихвеният процент и разходите, приложими
за целия срок на договора за кредит, са тези с
най-високите стойности;
м) при договор за потребителски кредит, за
който е договорен фиксиран лихвен процент
за началния период на договора, в края на
който се определя нов лихвен процент, който
впоследствие периодично се коригира в съответствие с определен договорен индекс, при
изчисляването на ГПР се приема, че считано
от края на периода, който е с фиксиран лихвен
процент, лихвеният процент е същият като в
момента на изчисляване на ГПР в зависимост
от стойността на договорения в този момент
индекс.“
§ 3. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 2 в
част III „Разходи по овърдрафта“, т. 4 колона
втора се изменя така:
„Вие трябва да платите (...(приложим лихвен процент и начините за неговата промяна
и когато е приложимо, лихви за просрочие) за
просрочени плащания).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Разпоредбите на този закон за изчисляване на ГПР по кредита при отчитане на
допълнителните допускания съгласно § 2 не се
прилагат за договори за потребителски кредит,
сключени преди влизането му в сила.
§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 7 ноември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10392

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2
от 15 ноември 2012 г.
Заместващ председателят на Конституционния съд на Република България на основание чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията
на Република България и чл. 11, ал. 1 и 3 от
Закона за Конституционен съд
ОПРЕДЕЛИ:
Обявява за прекратени поради изтичане на
определения срок мандатите на съдиите от
Конституционния съд, считано от 15 ноември
2012 г., както следва:
От квотата на Народното събрание:
1. Емилия Александрова Друмева
2. Георги Петров Петканов
От квотата на Президента на републиката:
1. Евгени Петров Танчев

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

От квотата на съдебната власт:
1. Владислав Петров Славов
На 15 ноември 2012 г. положиха клетва
съдиите, както следва:
От квотата на Народното събрание:
1. Анастас Василев Анастасов
От квотата на Президента на републиката:
1. Борис Владимиров Велчев
От квотата на съдебната власт:
1. Георги Богомилов Ангелов
В изпълнение на чл. 11, ал. 4 от Закона
за Конституционен съд определението да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заместващ председател:
Димитър Токушев
10620

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 945
ОТ 15 НОЕМВРИ 2012 Г.

за разместване на почивни дни през 2013 г.
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на
труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Обявява 2 май (четвъртък) за почивен
ден, а 11 май (събота) за работен ден.
2. Обявява 31 декември (вторник) за почивен
ден, а 14 декември (събота) за работен ден.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10649

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Грузия за освобождаване
от изискването за виза на притежателите на
дипломатически и служебни паспорти
(Одобрено с Решение № 774 от 20 септември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от 30 ноември 2012 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Грузия, наричани по-долу
„Страните“,

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

Имайки предвид съществуващите приятелски
отношения между двете държави;
При зачитане на Виенската конвенция за
дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения
от 1963 г.;
Желаейки да укрепят тези отношения чрез
улесняване пътуванията на гражданите от
двете държави до всяка от тях, в съответствие
с вътрешното законодателство в сила в двете
държави и това споразумение;
Договарящите страни се споразумяха за
следното:
Член 1
1. Гражданите на Грузия, които са притежатели на валидни служебни паспорти, имат право
да влизат, преминават транзит и пребивават на
територията на Република България без виза за
период на пребиваване, който не превишава 90
дни в рамките на период от 180 дни считано
от датата на първото влизане.
2. Гражданите на всяка от Страните влизат,
преминават транзит и напускат територията на
държавата на другата Страна през граничните
контролно-пропускателни пунктове, които са
отворени за международeн пътнически трафик.
3. Гражданите на всяка от Страните, които
се ползват от привилегии и имунитети по време
на пребиваването си на територията на другата Страна, са длъжни да спазват действащото
законодателство на държавата на тази Страна.
Член 2
1. Гражданите на всяка от Страните, които
са притежатели на валидни дипломатически
или служебни паспорти и са служители в нейните дипломатически, консулски и търговски
представителства или в постоянните є представителства към международни организации
на територията на другата Страна, имат право
да влизат, преминават транзит и пребивават на
територията на приемащата Страна, без да се
изисква от тях да притежават виза по време на
тяхната акредитация, с изключение на първото
влизане, при условие че се регистрират в съответствие с вътрешните правила за акредитация
на другата Страна.
2. Приемащата държава издава безплатна
виза за дългосрочно пребиваване на категориите
лица, посочени в точка 1 от настоящия член,
преди тяхното първо влизане на територията
на приемащата държава.
3. Разпоредбите на точки 1 и 2 на настоящия член се разпростират и върху членовете
на семействата на посочените граждани, които
живеят заедно с тях по време на официалното
им пребиваване и притежават валидни дипломатически или служебни паспорти.
Член 3
Страните прилагат безвизов режим за влизане
и преминаване транзит през техните територии
за следните категории лица:

С Т Р. 6

ДЪРЖАВЕН

а) членове на морски екипажи на двете
страни при наличието на валиден моряшки
паспорт за гражданите на Република България
и моряшка книжка за гражданите на Грузия,
както и при наличието на екипажен списък
или извлечение от него;
б) членове на въздушни екипажи на гражданската авиация на двете страни при наличие
на валиден паспорт за гражданите на Република България и валидно удостоверение за
самоличност на член на въздушен екипаж за
гражданите на Грузия, както и при наличие
на вписване в основната декларация (пътния
лист на полета).
Член 4
1. Всяка от Страните си запазва правото
да откаже влизане или пребиваване на своя
територия на гражданин на другата Страна,
притежаващ валиден дипломатически или служебен паспорт, който счита за нежелан.
2. Всяка от Страните има право в изключителни случаи, в интерес на националната си
сигурност, обществения ред и здравеопазване,
напълно или частично да преустанови временно
действието на настоящото Споразумение. За
това преустановяване на действието на това
Споразумение или неговото прекратяване
следва да бъде уведомена по дипломатически
път другата Страна във възможно най-кратки
срокове в рамките на 24 часа.
Член 5
1. Страните си разменят по дипломатически
път не по-късно от 30 дни от датата на подписването на това Споразумение образци от
техните валидни дипломатически и служебни
паспорти.
2. В случай на промени в дипломатическите
или служебнитe паспорти, изпратени от едната
страна, тази страна следва да осигури по дипломатически път на другата страна спесимени от новите паспорти 30 дни преди тяхното
официално въвеждане.
Член 6
Настоящото Споразумение не засяга правата
и задълженията на двете държави, произтичащи
от други международни договори и споразумения, по които те заедно или поотделно са страни.
Член 7
В случай че възникнат спорове или разногласия във връзка с прилагането и тълкуването
на настоящото Споразумение, Страните ги
решават чрез преговори и консултации.
Член 8
Поправки и допълнения към настоящото
Споразумение могат да се правят по взаимно
съгласие между Страните, което ще бъде във
формата на отделен документ. Този документ
ще представлява неделима част от настоящото Споразумение и ще влезе в сила съгласно
правилата, установени в член 9 от настоящото
споразумение.

ВЕСТНИК
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Член 9
1. Настоящото Споразумение се сключва за
неопределен срок и влиза в сила 30 дни след
датата на получаване по дипломатически път
на последното писмено уведомление за изпълнението от Страните на вътрешноправните
процедури, необходими за влизането му в сила.
2. Всяка от Страните може да денонсира
това Споразумение по дипломатически път
чрез писмено уведомление, изпратено до другата Страна. Действието на Споразумението
се прекратява 90 дни след получаването на
съответната нотификация от другата страна.
3. От датата на влизането в сила на настоящото Споразумение автоматично се прекратява
действието на Спогодбата между правителството
на Република България и правителството на
Грузия за взаимни пътувания на гражданите,
подписана в гр. Тбилиси на 27 март 2002 г.
Това Споразумение е подписано в гр. Ню
Йорк на 25 септември 2012 г. в два екземпляра,
всеки от които на български, грузински и английски език, като всички текстове имат еднаква
сила. В случай на разногласия при тълкуването
на разпоредбите в настоящото Споразумение
валиден е текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Николай Младенов,
министър на
външните работи
10476

За правителството на
Грузия:
Григол Вашадзе,
министър на
външните работи

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОТОКОЛ

за сътрудничество в областта на селското и
горското стопанство между Министерството на
земеделието и храните на Република България
и Министерството на земеделието на Палестинската власт
(Одобрен с Решение № 869 от 19 октомври
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
24 октомври 2012 г.)
Предвид приятелските връзки и близките
отношения между Република България и Палестинската власт и с оглед на общото желание за
по-тясно сътрудничество между двете страни,
беше договорено следното:
Член 1
Този Протокол има за цел да укрепи отношенията на сътрудничество между двете
страни в областта на земеделието и горското
стопанство, особено в следното:
1. Обмен на земеделски експертни знания и
технологии в областта на защитените култури
на зеленчуци, цветя, медицински и ароматни
растения.
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ДЪРЖАВЕН

2. Договаряне на търговските изисквания,
ветеринарните и фитосанитарните сертификати
и сертификатите за храни от неживотински
произход, фуражи, предмети и материали в
контакт с храни и други, издавани от двете
страни.
3. Сътрудничество в областта на хидромелиорациите.
4. Трансфер на български технологии в областта на подобряването на породите животни,
изкуствено осеменяване и трансфер на ембриони
към палестинската страна. Обмен на генетични
ресурси, който да се извършва съгласно Споразумението за свързаните с търговията аспекти
на правата върху интелектуална собственост
(TRIPS) и съгласно международните стандарти,
които се отнасят за ветеринарните мерки и
мерките за растителна защита, включително и
Споразумението за санитарни и фитосанитарни
мерки (SРS).
5. Сътрудничество в областта на тъканните
култури и биотехнологиите.
6. Сътрудничество в областта на изграждането на капацитета на експерти.
7. Сътрудничество в областта на оценката
на качеството на продукцията и трансфер на
експертни знания и технологии към палестинската страна.
8. Сътрудничество в областта на производството, съхранението и търговията със суровини,
храни и други продукти и фуражи, включително
обмен на експерти.
9. Обмен на лабораторни практики, методи
и специалисти в областите по здравеопазване
на животните, безопасността на храните и
фуражите.
10. Трансфер на експертни знания и технологии в областта на аквакултурите.
11. Сътрудничество и трансфер на технологии в областта на земеделската механизация
и следжътвените техники.
12. Насърчаване на двустранната търговия
със селскостопански стоки между Република
България и Палестинската власт.
13. Сътрудничество в областта на борбата с
почвената ерозия и ограничаването на неблагоприятното въздействие на ерозионните процеси
и на обезлесяването в горските територии,
включително чрез предоставяне на добри практики от българската страна при развитието на
контейнерно производство на дървесни видове,
подходящи за почвено-климатичните условия
в Палестинските територии.
Член 2
Българската и палестинската страна ще се
договарят за форми на подходящо финансиране
за всеки конкретен случай.
Член 3
Този Протокол влиза в сила от датата на
неговото подписване и остава в сила, докато
една от договарящите се страни писмено не
уведоми другата договаряща се страна за желанието си да го прекрати.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

Подписан в Рамалла на 24 октомври 2012 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които на
български, арабски и английски език. В случай
на различия в тълкуването на този Протокол за
меродавен ще се счита текстът на английски език.
За Министерството на
За Министерството на
земеделието и храните
земеделието
на Република България: на Палестинската власт:
Николай Младенов,
Исмаил Дуейк,
министър на
министър на
външните работи
земеделието
10526

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване
и предлагане на пазара на месо и черен дроб
от домашни птици (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.;
попр., бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 60 от
2010 г., бр. 40 и бр. 52 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите „или на“ и „такива“
се заличават.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. разфасовки, заготовки и продукти от птиче
месо от домашни птици“.
2. Създават се т. 4 и 5:
„4. методи на лабораторно изпитване за съдържание на вода в птичи трупове, разфасовки,
заготовки и продукти от птиче месо от домашни
птици;
5. птичи трупове, разфасовки, заготовки и
продукти от птиче месо от домашни птици, произведени и предлагани на пазара на територията
на Република България.“
§ 3. В чл. 3 думата „заготовки“ се заличава.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „заготовките“ се добавя
„ , продуктите“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. „заготовка от птиче месо“ означава птиче
месо, включително птиче месо, накълцано на
парченца, към което са добавени хранителни
продукти, подправки и добавки или което е
преминало през процеси, които не са довели до
изменение на вътрешната структура на мускулните влакна на месото; заготовките от птиче месо
могат да се предлагат като замразени или бързо
замразени заготовки, при които общото съдържание на вода не надвишава нормите съгласно
приложение № 10 от наредбата, определени по
метода за анализ (химически тест) в приложение
№ 11 от наредбата, в зависимост от метода на
охлаждане на суровината; заготовките не трябва
да бъдат шприцовани или тумблирани (водата
се използва само за довеждане на съставките
в концентриран или изсушен вид до началното им състояние съгласно чл. 19, ал. 2, т. 1 от
Наредбата за изискванията за етикетирането и
представянето на храните (ДВ, бр. 62 от 2000 г.)
и не е задължително да се обявява на етикета);“.
3. Точка 4 се изменя така:

С Т Р. 8
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„4. „заготовка от прясно птиче месо“ означава
заготовка от птиче месо, за която е използвано
прясно птиче месо, включително и накълцано
на парченца, което се съхранява и отговаря на
условията за прясно птиче месо (съхранение при
температура, не по-ниска от -2 °C и не по-висока
от +4 °C); срокът за предлагане на пазара се
определя и гарантира от фирмата производител
и трябва да отговаря на изискванията за прясно
птиче месо, включително и по отношение на
общото съдържание на вода съгласно приложение № 10 от наредбата, определени по метода
за анализ (химически тест) в приложение № 11
от наредбата, в зависимост от метода на охлаждане на суровината; производителят може
да предвиди малко по-различна температура от
необходимата за прясно птиче месо, която да
се прилага за минималния необходим период
от време и само до степента, необходима за
улесняване на процесите на разфасоване и обработка във фабриката при производството на
заготовки от прясно птиче месо, но да гарантира същите резултати; заготовките от прясно
птиче месо не трябва да бъдат шприцовани
или тумблирани (водата се използва само за
довеждане на съставките в концентриран или
изсушен вид до началното им състояние съгласно
чл. 19, ал. 2, т. 1 от Наредбата за изискванията
за етикетирането и представянето на храните и
не е задължително да се обявява на етикета);“.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. „продукт от птиче месо“ означава преработен продукт, непреминал термична преработка,
в резултат на преработката на птиче месо, или
на допълнителна преработка на преработени
продукти, за които е използвано птиче месо, и
общото съдържание на вода като съотношение
W/RP не превишава стойностите в приложение
№ 10 от наредбата; продуктът от птиче месо
може да се предлага като охладен, замразен и
бързо замразен продукт;“.
5. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Срокът на годност на птичето месо,
разфасовките, заготовките, продуктите и вътрешности от домашни птици се гарантира от
производителя.“
§ 5. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. Забранява се влагане на влагозадържащи агенти, хидроколоиди и растителни и/или
животински белтъчини при производството на
заготовки и продукти от птиче месо.“
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „замразените и бързо
замразените птичи трупове и замразените и
бързо замразените разфасовки и заготовки“
се заменят с „пресните, замразените и бързо
замразените птичи трупове и пресните, замразените и бързо замразените разфасовки“, както
и думата „абсорбирана“ се заличава и след
думите „(приложение VII и VIII)“ се добавя „и
приложение № 11“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) От птичите разфасовки на химически
тест се подлагат:
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1. филе от пилешки гърди без кожа и бонфиле;
2. пилешки гърди с кожа;
3. пилешки бедра, подбедрици, бутчета,
бутчета с част от гърба, четвъртини бутчета с
кожа, пилешки крила, обезкостени пилешки
бутчета със кожа и без кожа;
4. филе от пуешки гърди без кожа;
5. пуешки гърди с кожа;
6. пуешките бедра, подбедрици, бутчета с
кожа;
7. обезкостено пуешко бутче без кожа.“
§ 7. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Пресните птичи трупове, заготовките и продуктите от птиче месо се предлагат
на пазара само когато общото съдържание на
вода не надвишава нормите съгласно приложение № 10, определени по методите за анализ в
приложение № 11, в зависимост от метода на
охлаждане на използваната суровина.
(2) Разфасовките от птиче месо се предлагат
на пазара само когато общото съдържание на
вода не надвишава нормите съгласно приложение № 10 и приложение VIII на Регламент (ЕО)
№ 543/2008, определени по методите за анализ
в описани в приложение VIII на Регламент
(ЕО) № 543/2008, в зависимост от метода на
охлаждане на използваната суровина.“
§ 8. Създава се чл. 5б:
„Чл. 5б. Птичи трупове, разфасовки и вътрешности се предлагат на пазара само когато
са окачествени и отговарят на изискванията на
приложение № І на Регламент (ЕО) № 543/2008
и Регламент (ЕО) № 1047/2009.“
§ 9. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Птичите трупове и разфасовките се
предлагат на пазара като клас „А“ и клас „Б“ в
зависимост от вида на птиците, външния вид и
охранеността на трупа. Класовете отговарят на
изискванията на приложение № 1, табл. 1 – 3,
приложение № 2а и приложение № 2б.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предварително опакованите замразени
или бързо замразени птичи трупове и разфасовки
се класифицират в зависимост от номиналното
тегло, както е посочено в чл. 9, ал. 3 на Регламент (ЕО) № 543/2008.“
§ 10. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Вътрешностите се предлагат на
пазара само когато отговарят на изискванията
на приложение № 2б от наредбата.
(2) Черният дроб от патици и гъски се предлага на пазара, когато отговаря на следните
изисквания:
1. добит е от гъска или патица от видовете
Сairina muschata или c.m. x Anas platyrhynchos,
угоявани по начин, при който се получава угоен
черен дроб;
2. гъските и патиците, от които е отстранен,
са напълно обезкръвени и черните дробове имат
еднакъв цвят;
3. нетното тегло на черния дроб е:
а) за черен дроб от патици – не по-малко
от 300 g;
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б) за черен дроб от гъски – не по-малко
от 400 g.
(3) При нетно тегло на черния дроб, помалко от посочените в т. 3, той се насочва за
преработка.“
§ 11. Член 8а се изменя така:
„Чл. 8а. Етикетирането на птиче месо, разфасовки, заготовки и продукти се извършва
съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на
храните. На етикета на всяка опаковка задължително се посочва и следната информация:
1. наименование на кланицата или транжорната и търговска марка, ако е регистрирана;
2. ветеринарен регистрационен номер на
кланицата или транжорната;
3. наименование на вида птиче месо;
4. тегло – нето;
5. „използвай преди“ или „най-добър до“
съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето
на храните;
6. условия на съхранение;
7. означение на термичното състояние (прясно, замразено, бързо замразено);
8. клас (клас „А“ или клас „Б“) за птичи
трупове и разфасовки;
9. метод на охлаждане:
а) въздушно – охлаждане на птичи трупове
със студен въздух;
б) въздушно-душово – охлаждане на птичи
трупове със студен въздух и оросяване със
студена вода;
в) охлаждане чрез потапяне – охлаждане на
птичи трупове в резервоари с вода или вода
и лед;
10. при цели трупове – начин на представяне: изкормени, частично изкормени или с
вътрешности, както и обозначаване липса на
орган от вътрешностите;
11. при разфасовки – наименование на вида
на разфасовката, вида на птичето месо, от което
е направена разфасовката, и дали разфасовките
се предлагат с кожа или без кожа;
12. при заготовките – наименованието на
вида на заготовката и означението „заготовка
от птиче месо“ или „заготовка от прясно птиче
месо“;
13. при продуктите – наименованието на вида
на продукта и означението „продукт от птиче
месо“ или „продукт от прясно птиче месо“;
14. означение на страната на произход;
15. означение на действащата за съответния
продукт технологична документация.“
§ 12. Член 8б се изменя така:
„Чл. 8б. (1) На етикета на всяка опаковка
с птиче месо могат да се посочат и следните
незадължителни означения:
1. начин на хранене и отглеждане, ако са
изпълнени изискванията за отглеждане съгласно
приложение № V на Регламент (ЕО) № 543/2008;
2. „добито от гъски и патици, отглеждани
за производство на черен дроб“ – когато е получено от патици и гъски, предназначени за
производство на черен дроб и отглеждани при
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спазване на изискванията по чл. 11, т. 1, букви
„в“, „г“ и „д“ на Регламент (ЕО) № 543/2008.
(2) Означаването на възрастта при клане
или продължителността на периода на угояване се допуска, ако са спазени изискванията за
начин на отглеждане и за възраст не по-малка
от посочената в приложение № V на Регламент
(ЕО) № 543/2008.“
§ 13. Създават се чл. 8в, 8г и 8д:
„Чл. 8в. Опаковките трябва да съдържат един
птичи труп или една или няколко разфасовки
или заготовки или продукти от птиче месо от
един тип и вид птици. Предлагат се на пазара
като замразени или бързо замразени.
Чл. 8г. (1) Информацията за метода на охлаждане по чл. 8а, т. 11 на суровината се посочва
и върху етикета на заготовките и продуктите
от птиче месо.
(2) При етикетирането на заготовките и
продуктите от птиче месо се спазват изискванията по чл. 8а и разпоредбите на Наредбата за
изискванията за етикетирането и представянето
на храните.
(3) Преводът на наименованията на птичето
месо, разфасовките, заготовките, продуктите и
вътрешности от домашни птици, произведени
извън територията на Република България и
предлагани на българския пазар, трябва да е
съобразен с наредбата.
Чл. 8д. (1) Българската агенция по безопасност на храните поддържа списък на кланиците,
които маркират върху опаковките си начина
на отглеждане и хранене на птиците.
(2) Кланиците по ал. 1, производителите,
които доставят птиците, производителите и
доставчиците на фуражни смески и люпилните,
които произвеждат еднодневни пилета, подлежат на проверка в съответствие с чл. 12, т. 5
на Регламент (ЕО) № 543/2008.
(3) Обектите по ал. 2 водят дневници, съдържащи данните, посочени в чл. 12 на Регламент
(ЕО) № 543/2008. Данните в дневниците се
съхраняват не по-малко от 6 месеца.“
§ 14. Членове 9а, 10а, 11а, 11б и 11в се
отменят.
§ 15. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Птичето месо се окачествява от
окачествители, притежаващи свидетелство за
успешно завършен курс на обучение за окачествители на месо от домашни птици.
(2) Окачествители могат да бъдат лица,
навършили 18 години, със завършено средно
образование и придобили правоспособност при
условията и по реда на тази наредба.“
§ 16. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Кандидатите за окачествители
се обучават от Селскостопанската академия и/
или продуктовия борд въз основа на изготвена
от тях програма, одобрена от министъра на
земеделието и храните.
(2) Програмата за обучение и за провеждане
на изпит включва теоретична и практическа
част относно производство, окачествяване,
съхранение и предлагане на пазара на птичи
трупове, разфасовки, заготовки, продукти от
птиче месо и вътрешности.“
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§ 17. Член 14 се измен я така:
„Чл. 14. Преподавателите по теори я и
практика са лица, които притежават професиона лна к валификаци я и опит в област та
на производството, окачествяването, съхранението и предлагането на пазара на птичи
т ру пове, разфасовк и, заготовк и, проду кти
от птиче месо и вът решности.“
§ 18. Създават се чл. 14а, 14б и 14в:
„Чл. 14а. (1) Изпит ът по чл. 13, а л. 2 се
провеж да от комиси я, която вк лючва представители на обучаващата институция, МЗХ
и един практик у ващ окачествител.
(2) Изпит ът по практика се провеж да в
птицек ланица и т ран жорна, с които обу чаващата инстит у ци я има ск лючен договор.
(3) Свидетелството по чл. 12, а л. 1 се
изда ва о т обу ча ва щата и нс т и т у ц и я след
успешно издържан изпит и съдържа данните
съгласно приложение № 2. Свидетелството
е безсрочно.
Чл. 14б. (1) Дейност та на окачествителите се конт ролира от длъж ностни лица,
упълномощени от министъра на земеделието
и х раните.
(2) Лицата по ал. 1 попълват конт ролен
лист и док лад за извършените проверк и и
вписват данните за броя на проверените
партиди, броя на неправилно окачественото
и/или марк ирано птиче месо.
(3) При констатиране на т ри нару шени я
за една календарна година за една к ланица
или т ран жорна се изготвя писмено предупреж дение до окачествител я и се уведом ява
ръководителят на к ланицата. При констатиране на следващо нарушение лицата по ал. 1
представят предложение пред минист ъра
на земеделието и х раните за отнемане на
свидетелството по чл. 12, а л. 1.
(4) Свидетелството за окачествяване се
отнема със заповед от минист ъра на земеделието и храните при:
1. г решк и и отк лонени я от правилата за
окачествяване;
2. записване на невярна информаци я при
марк ировката на птичите т ру пове;
3. дру ги нередности и пропуск и.
(5) Отнемането на свидетелството подлеж и на обжалване по реда на А дминист ративнопроцесуални я кодекс.
(6) За повторно издаване на свидетелство
окачествителите полагат изпит по теори я
и практика, без да преминават повторно
к у рс на обу чение.
Чл. 14в. (1) Селскостопанската академи я
и проду ктови ят борд поддържат база данни
за окачествителите, полу чили свидетелство
по чл. 12, ал. 1, която съдържа:
1. име и адрес на притежател я на свидетелството;
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2. номер и дата на издаване на свидетелството.
(2) Инстит у циите и организациите по
а л. 1 подават информаци я за издадените
свидетелства в МЗХ.“
§ 19. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„(1) В птицекланиците окачествителите,
под контрола на БАБХ вземат проби за:“.
2. В т. 1 думите „се извършва в производственото предприятие“ се заличават и след
думите „приложение № IX“ се добавя „ или
приложение № VI“.
3. В т. 2 д у мите „приложение № 7“ и
„приложение № 8“ се заменят с „приложение
№ VІІ“ и „приложение № VІІІ“.
§ 20. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 20, ал. 1
под наблюдение на лицата по чл. 12, ал. 1“
се заменят с „окачествителите под контрола
на БАБХ“ и след думите „приложение № IX“
се добавя „или приложение № VI“.
2. В ал. 2 думите „лицата по чл. 20, ал. 1
под наблюдението на лицата по чл. 12, ал. 1“
се заменят с „окачествителите под контрола
на БАБХ“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4). Когато резултатите от пробите на
замразени и бързо замразени пилета превишават стойностите, посочени в приложение
№ VІ или приложение № ІХ, партидата е
несъответстваща. В тези случаи ръководителят на птицекланицата може да поиска
повторна проверка на пробите в акредитирана лаборатория по метод, определен от
контролния орган.“
4. В ал. 6 думите „ал. 1“ на края на текста
се заменят с „ал. 2“.
§ 21. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в транжорните или
кланиците лицата по чл. 20, ал. 1 под наблюдението на лицата по чл. 12, ал. 1“ се
замен ят с „т ран жорните или к ланиците,
които транжират, под контрола на БАБХ“.
2. В ал. 1, 3 и 4 думите „и заготовки“ се
заличават.
§ 22. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) Производителите на пресни
птичи т ру пове, заготовк и и проду кти от
птиче месо и птичи разфасовки (бонфиле,
обезкостено бутче със и без кожа, крила):
1. вземат проби за контрол на съдържанието на вода съгласно нормите в приложение
№ 10 по методите за лабораторно изпитване,
посочени в приложение № 11 и приложение
№ V III на Регламент (ЕО) № 543/2008, с
минимална честота веднъж на три месеца
от всеки вид, посочен в ал. 1;
2. резултатите от анализите се записват и
се съхраняват за срок от две години.
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(2) Когато резултатите от анализите по
ал. 1, т. 2 надвишават нормите по приложение
№ 10, производителите предприемат мерки,
като извършват необходимите технически
изменения в процеса на обработката и системите за самоконтрол, увеличават честотата
на вземане на проби на веднъж месечно и
предприемат изтегляне на неотговарящата
партида от пазара.
(3) Увеличената честота по ал. 2 може да
бъде намалена до минималната определена
в ал. 1, ако четири поредни проби, взети в
различни месеци, покажат, че съответстват
на нормите, определени в приложение № 10.
(4) Производителите на заготовки и продукти от птиче месо гарантират чрез технологичната си документация, системите за
самоконтрол и НАССР, както и чрез вземане
на проби за контрол изпълнението на изискванията на чл. 4а.“
§ 23. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Окачествяването, класификацията и съхранението на месо, разфасовки и заготовки от домашни птици“ се
заменят с „Окачествяването, съхранението,
маркировката и предлагането на пазара на
птичи трупове, разфасовки и вътрешности
от домашни птици“.
2. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Кланиците, транжорните и складовете
за търговия на едро подлежат на проверка
относно окачествяването и съхранението на
птичите трупове, разфасовките и вътрешностите.
(4) Проверката по ал. 3 се прави на цялата
партида, като се обособява извадка на случаен принцип според размера на партидата,
както следва:
1. при партида от 100 до 500 бройки размерът на извадката е 30 броя;
2. при партида от 501 до 3200 бройки
размерът на извадката е 50 броя;
3. над 3200 бройки размерът на извадката
е 80 броя;
4. при партида, по-малко от 100 броя, се
проверява цялата партида.
(5) Допустимите отклонения трябва да
отговарят на посочените стойности в чл. 8,
т. 2, 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 543/2008, с
изключение на черния дроб, добит от патици
и гъски, който трябва да бъде съответно с
минимално тегло 300 g и 385 g.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) При проверката на партида месо от
домашни птици от клас „Б“ допустимият
брой отклонения се удвоява.“
§ 24. Създават се чл. 25а, 25б, 25в, 25г,
25д и 25е:
„Чл. 25а. При проверка на предварително
пакетирани птичи трупове и разфасовки се
допускат следните максимални отклонения
в теглото:
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1. при тегло под 1100 g – 25 g;
2. при тегло от 1100 до 2400 g – 50 g;
3. над 2400 – 100 g (за трупове от домашни
птици).
Чл. 25б. Проверяваната партида от птиче
месо е допустима, когато броят на несъответстващите на изискванията опаковки е не
повече от:
1. 2 – при извадката 30 броя;
2. 3 – при извадката 50 броя;
3. 5 – при извадката 80 броя.
Чл. 25в. Когато проверяваната партида не
съответства на изискванията, длъжностните
лица забраняват нейната продажба, докато не
се установи, че са изпълнени изискванията на
тази наредба.
Чл. 25г. При проверка на средното действително съдържание на партида от готови
опаковки се прилага изискването на чл. 9,
т. 11 на Регламент (ЕО) № 543/2008.
Чл. 25д. (1) Кланиците по чл. 8д подлежат
на проверка относно обозначаване върху опаковките на начина на отглеждане и хранене
на птиците.
(2) Проверките се извършват най-малко:
1. веднъж на цикъл на отглеждане при
производителите, които доставят птиците;
2. веднъж годишно при производителя и
доставчика на храни;
3. четири пъти годишно в кланицата;
4. веднъж годишно в инкубатора.
Чл. 25е. (1) Официалният контрол относно
спазване на изискванията за общото съдържание на вода, съхранението, етикетирането
и предлагането на пазара на птичи трупове,
разфасовки, заготовки и продукти от птиче
месо се извършва от служители на Българската
агенция по безопасност на храните.
(2) Служителите по ал. 1:
1. извършват контрол на замразени и бързо
замразени птичи трупове и разфасовки съгласно Регламент (ЕО) № 543/2008;
2. извършват контрол на пресни птичи
трупове, разфасовки (бонфиле, обезкостено
бутче със и без кожа, крила), заготовки и
продукти от птиче месо, като прилагат следните изисквания:
а) включват в плана за контрол и проверки
за спазване на изискванията на наредбата с
честота, основана на оценката на риска;
б) вземат проби за контрол на съдържанието на вода съгласно нормите, определени в
приложение № 10, по методите за лабораторно
изпитване, посочени в приложение № 11 и приложение № VIII на Регламент (ЕО) № 543/2008,
с минимална честота веднъж на три месеца;
в) увеличават честотата на контрола с
най-малко веднъж на месец, като разходите
са за сметка на производителя, когато при
извършване на официален контрол се установи неспазване на изискванията на наредбата;
увеличената честота може да бъде намалена
до минима лната определена в а л. 2, ако
четири поредни проби, взети в различни месеци, покажат, че съответстват на нормите,
определени в приложение № 10.“
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§ 25. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Актовете за установяване на нарушенията на изискванията на тази наредба
се издават от служителите по чл. 25е, ал. 1.
(3) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните
по реда на чл. 74д от Закона за прилагане
на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.“
§ 26. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Търговците на птичи трупове, разфасовки, заготовки и продукти от птиче месо с
произход от други държави членки или от внос:
1. уведомяват доставчиците си преди получаване на всяка пратка за изискванията
на тази наредба;
2. проверяват етикетите на всяка партида
за съответствие с тази наредба, преди да
бъдат пуснати на пазара.“
§ 27. Приложение № 2 се изменя така:

ВЕСТНИК
5. Бутче

СВИДЕТЕЛСТВО
№.................... от.................... г.
Настоящото свидетелство се издава на ....................
.........................................................................................,
(трите имена)
ЕГН ....................................................., за завършен
курс на обучение за ОК АЧЕСТВИТЕЛ на птиче
месо, разфасовки и субпродукти съгласно чл. 58з
от Закона за прилагане на Общите организации
на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
ЗАМЕСТНИКПредседател
МИНИСТЪР: ……………
на ПБЯПЗМ: ...............
МИНИСТЪР: ...........................“

§ 28. Създават се приложения № 2а и № 2б:
„Приложение № 2а
към чл. 6, ал. 1
Общи изисквания, на които трябва да отговарят разфасовките от месо от домашни птици
1. Половинки половин трупове, получени чрез
надлъжен разрез по плоскостта на
гръдната кост и гръбнака
2. Четвъртин- половина, разделена чрез напречен
ки
разрез, при което са получени четвъртини с бутче и гърди
3. Неразделе- и двете четвъртинки с бутчетата,
ни четвъртин- обединени с част от гърба, със или
ки с бутчетата без трътката
4. Гърди

гръдната кост и ребрата или част от
тях, разпределени от двете страни
на костта, заедно с обграждащата
ги мускулатура; гърдите могат да
бъдат цели или половинки

бедрената кост, пищялът и фибулата
(малкият пищял) заедно с обграждащата ги мускулатура; двете парчета
трябва да са отрязани от тазобедрената до тарзалната става

6. Бутче с част теглото на гърба, прикачен към
от гърба, при- бутчето, не трябва да надвишава
крепен към 25 % от теглото на разфасовката
него
7. Бедро

бедрената кост заедно с обграждащата я мускулатура; двете парчета
трябва да са отрязани от тазобедрената става до колянната става

8. Подбедрица пищялът и малкият пищял заедно
с обграждащата ги мускулатура;
двете парчета трябва да са отрязани
от колянната става до тарзалната
става
9. Крило

„Приложение № 2
към чл. 14а, ал. 3
..........................................................................................
(наименование на издаващия свидетелството)
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раменната кост, лъчевата кост и
лакътната кост заедно с обграждащата ги мускулатура; при крила на
пуйка раменната кост или лъчевата/
раменната кост заедно с обграждащата ги мускулатура могат да бъдат
представени отделно

10. Неразделе- двете крила, обединени с част от
ни крила
гърба, като теглото на последния не
трябва да надвишава 45 % от това
на цялото парче
11. Филе от цялата част или половината от обезгърдите
костените гърди, т.е. без гръдната
кост и ребрата; при филе от гърди
на пуйка филето може да съдържа
само дългия гръден мускул
12. Филе от филе от гърдите без кожа с ключигърдите с „яде- цата и само хрущялната точка на
ца“
гръдната кост, теглото на ключицата
и хрущяла да не надхвърля 3 % от
това на цялото парче
13. Нетлъсто филе от гърдите на гъски или патици,
филе
обхващащо кожата и подкожната
тлъстина, покриваща гръдния мускул, без пекторалния мускул
14. Обезкостен бедрата и/или подбедриците, обезбут (пилешки костени, т. е. бут без фибулата и
или пуешки) пищяла (тибията), разрязани на
кубчета или на ивици (за пуешки бут)
15. Фенер

трупът на птицата, от който са отстранени гърди, бутчета, и крила;
включва мускулатурата и кожата с
прилежащите кости между гръдната
и сакралната кост на гръбначния
стълб, със или без трътка

16. Трътка

задната месеста част от тялото на
птица, върху която са перата на
опашката є

17. Бонфиле

със запазена цялост, без замърсявания

Забележка. Продуктите, отбелязани в т. 4, 11 и 14,
могат да бъдат представени със или без кожа. Липсата
на кожа при продуктите от т. 4, 11 и 14 се обозначава
на етикета.
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Приложение № 2б
към чл. 6а, ал. 1
Общи изисквания, на които трябва да отговарят вътрешности от домашни птици
1. Воденички без остатъци от кутикула и хранителни
съставки; добре измити и отцедени

ВЕСТНИК
1
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2

3

4

5

3 Заготовка или продукт от 4,05
пилешки бедра, подбед
рици, бутчета, бутчета
с част от гърба, четвъртини с бутчета, крила, с
кожа, разфасовка пилешки крила

4,15

4,30

2. Сърца

без кръвни съсиреци, остатъци от
перикардиална торбичка и аорта

3,40

без кожни остатъци, кръвни съсиреци
и перца; добре измити и отцедени

4 Заготовка или продукт 3,40
от филе от пуешки гърди
без кожа

3,40

3. Шийки

4. Черен дроб без кръвни съсиреци; почистени жлъчи далак
ни мехури; добре измити и отцедени

5 Заготовка или продукт 3,40
от пуешки гърди с кожа

3,50

3,60

5. Глави

добре обезкървени; без остатъци от
кръв в устната кухина; без перушина, без разкъсвания; добре измити
и отцедени

6 Заготовка или продукт 3,80
от пуешки бедра, подбедрици, бутчета с кожа

3,90

4,05

6. Крака

добре попарени, почистени от роговата обвивка, добре измити и отцедени

7 Заготовка или продукт 3,95
от обезкостено пуешко
бутче без кожа

3,95

3,95

7. Тестиси

със запазена цялост на обвивната
ципа; (бели бъбреци) добре измити
и отцедени

8. Гребени

със запазена цялост, без замърсявания

“
§ 29. Приложение № 9 се отменя.
§ 30. Създават се приложения № 10 и 11:
„Приложение № 10
към чл. 4, т. 3

Максимално допустимо количество вода като
съотношение W/RP в пресни птичи трупове, птичи
разфасовки (бонфиле, обезкостено бутче със или
без кожа, крила), заготовки и продукти от птиче
месо и общото съдържание на вода в заготовки и
продукти, произведени от цели трупове, както следва:
№

Наименования

Метод на охлаждане
възвъз- чрез
душ- душпоно но-ду- ташово пяне
стойности на
съотношението
вода/протеин
(W/RP)

1

2

3

4

5

1 Заготовка или продукт 3,40
от филе или бон филе от
пилешки гърди без кожа,
обезкостено бутче със
и без кожа, разфасовка
бон фи ле, разфасовка
обезкостено бутче със и
без кожа

3,40

3,40

2 Заготовка или продукт 3,40
от пилешки гърди с кожа

3,50

3,60

8 Пресен птичи труп, за- Определеното по
готовка или продукт от този метод общо
цял птичи труп
водно съдържание
е сравнимо с пределната стойност,
установена по формулите, посочени в
т. 6.2 на приложение № 11.

Приложение № 11
към чл. 4, т. 3

1. Определяне на общото съдържание на вода
в пресни птичи трупове, заготовки и продукти
от цели пилешки трупове
(Химически тест)
1. Цел и приложно поле
Този метод се използва за определяне на
общото съдържание на вода в пресни птичи
трупове, пресни, замразени и бързо замразени
заготовки и продукти от цели пилешки трупове.
Методът включва определяне на съдържанието
на вода и белтъчини в пробите от хомогенизирани трупове на домашни птици. Определеното по
този метод общо водно съдържание се сравнява
с пределната стойност, установена по формулите, посочени в точка 6.2, за да се определи
дали по време на обработката абсорбцията на
вода е била в рамките на разрешените граници
или не. Ако анализаторът подозира наличието
на каквото и да било вещество, което може
да попречи на оценката, негово или нейно задължение е да вземе необходимите подходящи
предохранителни мерки.
2. Определения
„Труп“: трупът на домашната птица с костите
и ставните хрущяли и с годните за консумация
вътрешности, ако има такива.
„Вътрешности“: сърце, черен дроб, воденичка и шийка.
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3. Принцип
Съдържанието на вода и белтъчини се определя в съответствие със стандартите на БДС
(Български държавни стандарти).
Най-високото допустимо общо съдържание
на вода се оценява въз основа на съдържанието на белтъчини в трупа, което може да бъде
свързано с естественото съдържание на вода.
4. Оборудване и реактиви
4.1. Везни за претегляне на трупа и опаковката с възможност за измерване с точност
най-малко до 1 грам.
4.2 . С ат ър и л и т рион з а ра з ря зва не н а
труповете на парчета с размер, подходящ за
месомелачката.
4.3. Месомелачка и миксер с голям капацитет с възможност за хомогенизиране на цели
парчета от замразено и бързо замразено месо
от домашни птици.
Забележка. Не е необходима специална месомелачка. Тя трябва да има достатъчна мощност
за смилане на бързо замразени месо и кости с
оглед полу чаване на хомогенна смес, съответстваща на сместа, която би се полу чила при
употребата на месомелачка, снабдена с диск с
размер на отворите 4 милиметра.
4.4. А парату ра за определяне на съдържанието на вода съгласно стандарт БДС 5712 „Месо
и месни продукти. Определяне съдържанието
на влага“.
4.5. А парату ра за определяне на съдържанието на белтъчини съгласно стандарт БДС
9374 „Месо и месни продукти. Определяне на
белтъчното съдържание“.
5. Процедура
5.1. От количеството птици, които трябва
да се проверяват, на слу чаен принцип се взема
двойна проба (съгласно Наредба № 22 от 2003 г.
за условията и реда за вземане на проби от
храни, ДВ, бр. 93 от 2003 г.), която се съхранява охладена или замразена до започването
на анализа по точки 5.2 – 5.6.
5.2. Подготовката започва в рамките на един
час от изваждането на труповете от хладилника
или фризера.
5.3. Вън ш нат а с т ра на на опа ковк ат а с е
избърсва, за да се отстрани повърхностният
лед и вода. Трупът се претегля и изваж да от
опаковката му. Отстраняват се механично видимите по повърхността на трупа парченца от
подправки или хранителни вещества. Трупът
се нарязва на малки парченца. Определя се
общото тегло на трупа, вк лючително и леда по
него, чрез изваж дане на теглото на опаковката
с точност до един грам – така се полу чава P1.
5.4. Целият труп, чието тегло е P1, се смила
в месомелачка в съответствие с точка 4.3 (и
при необходимост се размесва с помощта на
миксер), за да се полу чи хомогенен материал.
5.5. Взема се проба от хомогенизирани я
материал и се използва незабавно за определяне на водното съдържание в съответствие с
метода, определен в стандарт БДС 5712 – така
се полу чава съдържанието на вода (a %).

ВЕСТНИК
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5.6. Взема се още една проба от хомогенизирания материал и се използва незабавно за
определяне на съдържанието на азот в съответствие с метода, определен в стандарт БДС
9374. Това азотно съдържание се превръща в
съдържание на сурови белтъчини (b %) чрез
умножаване с коефициент 6,25.
6. Изчисляване на резултатите
6.1. Теглото на водата (W) на трупа се изчислява по формулата аP1/100, а теглото на
белтъчините (RP) – по формулата bP1/100, като
и двете се изразяват в грамове.
6.2. Теоретичното естествено съдържание на
вода в грамове, определено по този метод, може
да се изчисли с помощта на следната формула:
– за пилетата: 3,53 × RP + 23.
6.2.1. Въздушно охлаж дане
К ат о с е и ма п р ед ви д , че м и н и ма л но т о
технически неизбежно количество вода, абсорбирана по време на обработката, възлиза
на 2 %, пределната стойност за допустимото
общо съдържание на вода (W G ) в грамове,
определено по този метод, се изчислява по
следната формула (вк лючително доверителния
интервал):
– за пилетата: W G = 3,65 × RP + 42.
6.2.2. Въздушно-душово охлаж дане
Като се има предвид, че минималното технически неизбежно количество вода, абсорбирана
по време на обработката, възлиза на 4,5 %,
пределната стойност за допустимото общо съдържание на вода (W G ) в грамове, определено по този метод (включително доверителния
интервал), се изчислява по следната формула:
– за пилетата: W G = 3,79 × RP + 42.
6.2.3. Охлаж дане чрез потапяне
К ат о с е и ма п р ед ви д , че м и н и ма л но т о
технически неизбежно количество вода, абсорбирана по време на обработката, възлиза на
7 %, пределната стойност за допустимото общо
съдържание на вода (W G) в грамове, определено по този метод (включително доверителния
интервал), се изчислява по следната формула:
– за пилетата: W G = 3,93 × RP + 42.
6.3. Ако съдържание на вода (W) в трупа,
изчислено съгласно точка 6.1, не превишава
стойностите, предвидени в точка 6.2 (W G),
с ъо т ве т но т о кол и чес т во п роба, под леж а ща
на проверка, се счита за съответстваща на
изискванията.
2. Определ яне на общото съдържание на
вода в разфасовки (бонфиле, обезкостено бу тче
със или без кожа, крила), заготовк и от прясно,
замразено или бързо замразено птиче месо
и прод у кти от прясно замразено или бързо
замразено птиче месо
(Х имическ и тест)
1. Цел и приложно поле
Този метод се използва за определ яне на
общо т о с ъд ърж а н ие на вода в ра зфас овк и
(б онфи ле, о б е з ко с т ено бу т че с ъ с и л и б е з
кожа, крила), заготовк и от прясно, замразено
или бързо замразено птиче месо и прод у кти
от п рясно, зам разено и ли бързо зам разено
птиче месо. Методът вк лючва определ янето
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на съдържанието на вода и на белт ъчини на
извадк и от хомогенизирани разфасовк и (бонфиле, обезкостено бу т че със или без кожа,
к ри ла), за г о т овк и и п род у к т и о т дома ш н и
п т и ц и. Оп р еделено т о по т ози ме т од общо
водно съдържание се сравн ява с пределната
стойност, изчислена по форм улата по точка
6.3, за да се определи да ли по време на обработката абсорбци ята на вода е била в рамк ите на разрешените г раници, или не. А ко
ана лизаторът подозира на личието на как вото
и да било вещество, което може да попречи
на оценката, негово или нейно задъл жение е
да вземе необходимите под ход ящи предох ранителни мерк и.
2. Определени я и процедури по вземането
на проби
Проби се вземат от разфасовк и (бонфиле,
обезкос т ено бу т че с ъс и л и без кож а, к рила), заготовк и от птиче месо и прод у кти от
птиче месо, отговарящи на наименовани ята,
за ложени в чл. 1, т. 2 на Приложение № І на
Регламент 543/20 08 г. Разфасовк ите (бонфиле,
обезкостено бу т че със или без кожа, крила),
заготовките и продуктите от птиче месо трябва
да имат минима лно количество не по-ма лко
от 10 0 г рама.
При пресни, охладени, замразени или бързо
замразени разфасовк и (бонфиле, обезкостено
бу т че със или без кожа, крила), заготовк и и
прод у кти на едро (заготовк и или прод у кти от
птиче месо, които не са индивид уа лно опаковани) големите опаковк и, от които ще се
взема извадката, могат да бъдат съх ран явани
при 0 °C, докато стане възмож но вземането
на отделни разфасовк и (бонфиле, обезкостено
бу т че със или без кожа, крила), заготовк и или
прод у кти от птиче месо.
3. Принцип
С ъ д ърж а н ие т о на вода и б е л т ъч и н и с е
определ я в съответствие с описаните в стандартите на БДС (Българск и държавни стандарти) методи.
Най-високото доп устимо водно съдържание на заготовк ите или прод у ктите от птиче
месо се определ я въз основа на съдържанието
на белт ъчини на разфасовк ите, от които са
произведени, което може да бъде свързано с
естественото съдържание на вода.
4. Оборудване и реактиви
4.1. Везни за претегляне на разфасовките
(бонфиле, обезкостено бу тче със или без кожа,
крила), заготовките, продуктите и опаковките,
с възмож ност за измерване с точност наймалко 1 грам.
4.2. Сатър или трион за нарязване на разфасовките (бонфиле, обезкостено бутче със или без
кожа, крила), заготовките или продуктите на
парчета с размер, подходящ за месомелачката.
4.3. Месомелачка и миксер с голям капаци тет, с възмож ност за хомогенизи ране на
разфасовките (бонфиле, обезкостено бу тче със
или без кожа, крила), заготовките или продук
тите от домашни птици или на части от тях.
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Забележка. Не е необходима специална месомелачка. Тя трябва да има достатъчна мощност,
за да смила прясно, охладено, замразено или
бързо замразено месо и кости с оглед полу чаване
на хомогенна смес, съответстваща на сместа,
която би се полу чила при употреба на месомелачка, оборудвана с диск с размер на отворите
4 милиметра.
4.4. Апаратура за определяне на съдържанието на вода съгласно стандарт БДС 5712 „Месо
и месни продукти. Определяне съдържанието
на влага“.
4.5. Апаратура за определяне на съдържанието на белтъчини съгласно стандарт БДС
9374 „Месо и месни продукти. Определяне на
белтъчното съдържание“.

5. Процедура
5.1. На сл у чаен принцип се взема двойна проба (съгласно Наредба № 22 от 2003 г.
за условията и реда за вземане на проби от
храни), която се съхранява охладена или замразена до започването на анализа по точки
5.2 – 5.6. Разфасовките (бонфиле, обезкостено
бу тче със или без кожа, крила), заготовките
или продуктите от птиче месо от извадката от
пресни, охладени, замразени и бързо замразени
продукти на едро, посочени в точка 2, могат
да бъдат съхранявани при 0 °C до започването
на анализа.
5.2. Подготовката започва в рамк и те на
един час след изваж дането на разфасовките
(бонфиле, обезкостено бу тче със или без кожа,
крила), заготовките или продуктите от птиче
месо от фризера или хладилника.
5.3. Външната страна на опаковката се избърсва, за да се отстрани повърхностният лед
и вода. Разфасовката (бонфиле, обезкостено
бу тче със или без кожа, крила), заготовката
или продуктът от птиче месо се претегля и се
изваж да от опаковката. Отстраняват се механично видимите по повърхността на разфасовката (бонфиле, обезкостено бу тче със или без
кожа, крила), заготовката или продукта парченца от подправки или хранителни вещества.
След нарязването на разфасовката (бонфиле,
обезкостено бу тче със или без кожа, крила),
заготовката или продукта на малки парчета,
теглото се определя с точност до един грам
чрез изва ж дане на теглото на отст ранени я
опаковъчен материал – така се получава P1.
5.4. Цялата разфасовка (бонфиле, обезкостено бутче със или без кожа, крила), заготовка
или продукт от птиче месо, чието тегло е P1,
се смила в месомелачка съгласно точка 4.3 (и
при необходимост се разбърква с помощта на
миксер), за да се получи хомогенен материал,
от който може да се вземе проба, представителна за всяка разфасовка (бонфиле, обезкостено
бу тче със или без кожа, крила), заготовка или
продукт от птиче месо.
5.5. Взема се проба от хомогенизирания материал и се използва незабавно за определяне
на водното съдържание по метода, описан в
стандарт БДС 5712 – така се получава съдържанието на вода (a %).
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5.6. Взема се още една проба от хомогенизирания материал и се използва незабавно за
определяне на съдържанието на азот по метода, описан в стандарт БДС 9374. Това азотно
съд ържа ние се п ревръща в съд ържа ние на
су рови белтъчини (b %) чрез умножаване с
коефициент 6,25.
6. Изчисляване на резултатите
6.1. Теглото на водата (W) във всяка разфасовка (бонфиле, обезкостено бу тче със или
без кожа, крила), заготовка или продукт се
изчисл ява по форм улата aP1/100, а теглото
на белтъчините (R P) – по формулата bP1/100,
като и двете се изразяват в грамове.
6.2. Теоретичното средно съотношение W/
RP, определено по този метод, е, както следва:
– филе от пилешки гърди и пилешки гърди:
3,19 ± 0,12,
– пилешки бу тчета и четвъртини с бу тчето:
3,78 ± 0,19,
– филе от пуешки гърди и пуешки гърди:
3,05 ± 0,15,
– пуешки бу тчета: 3,58 ± 0,15,
– обезкостено пуешко бу тче: 3,65 ± 0,17.
6.3. А ко съотношението W/R P за разфасовката (бонфиле, обезкостено бу тче със или без
кожа, крила), заготовката или продукта от птиче месо, изчислено въз основа на стойностите
по точка 6.1, не превишава съотношението,
предвидено в приложение № 10, количеството
разфасовки (бонфиле, обезкостено бу тче със
или без кожа, крила), заготовки или продукти,
подложени на проверка, се счита за съответстващо на изискванията.“

Заключителни разпоредби
§ 31. Производителите и търговците на
птиче месо, разфасовки, заготовки и продук
ти от птиче месо, непретърпели термична
обработка, са длъжни да приведат дейността
си в съответствие с изискванията на тази
наредба в срок до два месеца от влизането
є в сила.
§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Мирослав Найденов
10444

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за организацията, задачите и функциите на
Boeннатa инспекция за технически надзор на
съоръженията с повишена опасност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията, задачите и функциите на Военната
инспекция за технически надзор като специ-
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ализиран орган на министъра на отбраната
по Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП) за осъществяване на
технически надзор върху съоръженията с
повишена опасност в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
Чл. 2. Техническият надзор върху съоръженията с повишена опасност в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия се осъществява за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите
за устройство и безопасна експлоатация на
съоръженията, определени в нормативните
актове на Министерския съвет, с цел да се
гарантира безопасното и безаварийното им
ползване, опазване живота и здравето на
хората, околната среда, сградите и вещите.
Чл. 3. (1) Съоръженията с повишена опасност в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия освен
определените в чл. 32 ЗТИП са и всички
съставни възли, агрегати и функционално
отделни единици от състава на комплексното
въоръжение и техника, които по функции и
параметри могат да бъдат отнесени към някое от съоръженията или това е записано в
технологичната документация.
(2) Сроковете и видът на периодичните
прегледи и изпитвания на съоръженията по
ал. 1 се определят съгласно наредбите по
чл. 31 ЗТИП и инструкциите за експлоатация
на производителя.
Чл. 4. На технически надзор подлежат
всички съоръжения с повишена опасност с
военно, учебно, строително и комунално-битово предназначение, ползвани в обекти на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия.
Чл. 5. Инспекторите от Военната инспекция
за технически надзор се застраховат за сметка
на бюджета на Министерството на отбраната
срещу злополука, която може да настъпи при
или по повод изпълнение на служебните им
задължения.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВОЕННАТА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Раздел I
Устройство
Чл. 6. (1) Военната инспекция за технически надзор е организирана в ръководство
и териториални звена за технически надзор.
(2) Ръководството на Военната инспекция
за технически надзор се състои от началник
и двама главни инспектори по направленията
„Повдигателна техника“ – кранове, трансма-
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нипулатори и асансьори, и „Съоръжения под
налягане“ – котли, съдове под налягане, газови
съоръжения и инсталации, тръбопроводи и
стоманени бутилки.
(3) Ръководството на Военната инспекция за
технически надзор е в град София, а на териториалните звена – в градовете София, Пловдив
и Шумен. Териториални звена за технически
надзор се изграждат, при необходимост, към
управления, щабове на видовете въоръжени
сили и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната.
Раздел II
Ръководство на Военната инспекция за технически надзор
Чл. 7. (1) Военната инспекция за технически надзор се ръководи от началник, който
е пряк ръководител на всички инспектори.
(2) Началникът на Военната инспекция за
технически надзор е подчинен непосредствено
на началника на отдел „Логистика“ в щаба на
Съвместното командване на силите (СКС).
Чл. 8. Началникът на Военната инспекция
за технически надзор:
1. ръководи, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на
инспекцията;
2. представлява инспекцията пред други
органи и организации в рамките на неговата
компетентност по въпросите на техническия
надзор;
3. съгласува правила, изисквания и норми
за контрол на съоръжения, които не са обхванати от наредбите, издадени на основание
чл. 31 ЗТИП;
4. заверява за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми проекти
на строежи, в които ще се изграждат и експлоатират съоръжения с повишена опасност;
5. заверява конструкторска, технологична и
друга техническа документация за производство на съоръжения, за които няма наредби по
чл. 7 ЗТИП, както и такава за преустройство
и ремонт на всички съоръжения с повишена
опасност;
6. издава разрешения за извършване на
дейности, свързани с ремонта, преустройството и изпитването на съоръжения с повишена
опасност от въоръжението и техниката;
7. разрешава пускането на пълначни станции за зареждане на стоманени бутилки със
сгъстени, втечнени и разтворени под налягане
газове;
8. организира воденето на регистър на
съоръженията с повишена опасност съгласно
изискванията на Наредбата за условията и реда
за издаване на лицензи за осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повишена
опасност и за реда за водене на регистър на
съоръженията, приета с ПМС № 187 от 2000 г.
(ДВ, бр. 79 от 2000 г.);
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9. разрешава писмено въвеждането в експлоатация на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП,
или чрез оформянето на акт за първоначален
преглед – за съоръжения, на които е оценено
съответствието със съществените изисквания;
10. спира експлоатацията на съоръжения
с повишена опасност, които не са регистрирани, не са въведени в действие съгласно
реда, определен в нормативните актове, или
не отговарят на техническите правила, изисквания и норми за устройство и безопасна
експлоатация, определени в наредбите по
чл. 31 ЗТИП;
11. организира обследването на причините за аварии и злополуки, възникнали при
експлоатацията на съоръженията с повишена
опасност;
12. организира и контролира провеждането
на периодичната проверка на знанията на персонала, обслужващ съоръжения с повишена
опасност в обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
13. дава предложения за търсене на отговорност от длъжностни лица, извършили
нарушения на изискванията на нормативните
актове по устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията
с повишена опасност;
14. организира изготвянето и представя
за утвърждаване от началника на отбраната
на обобщен годишен план за дейността на
Военната инспекция за технически надзор;
15. планира финансови средства за осигуряване дейността на Военната инспекция за
технически надзор, свързана с атестацията
и периодичната проверка на знанията на
обслужващия персонал;
16. изготвя периодични информации и
анализи за състоянието на съоръженията с
повишена опасност, авариите и злополуките,
възникнали при тяхната експлоатация, и дейността на инспекцията;
17. утвърждава годишните и тримесечните
планове за дейността на териториалните звена
за технически надзор.
Чл. 9. (1) При изпълнение на правомощията си началникът се подпомага от главните
инспектори от ръководството на Военната
инспекция за технически надзор.
(2) При отсъствие на началника на Военната инспекция за технически надзор неговите
функции се изпълняват от определен от него
главен инспектор.
Чл. 10. Главните инспектори от ръководството на Военната инспекция за технически
надзор в съответствие с ресора, за който са
назначени:
1. анализират проекти за изграждане на
сгради, в които ще се експлоатират съоръжения с повишена опасност, и на техническа

С Т Р. 1 8

ДЪРЖАВЕН

документация за извършването на ремонт
на тези съоръжения, изготвят становища и
ги представят на началника на инспекцията
за заверяване;
2. изготвят и организират съгласуването
със заинтересованите страни на инструкции,
методики и др., необходими за осъществяване
на техническия надзор на отделните видове
съоръжения с повишена опасност;
3. изготвят становища по представени
проекти на нормативни актове по устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръженията с повишена
опасност;
4. участват в провеж даните периодични
учебно-проверочни курсове за проверка на
знанията и уменията на служителите, заети
с експлоатацията на съоръжения с повишена
опасност;
5. подготвят периодична информация и
анализи за състоянието на съоръженията с
повишена опасност и дейността по техническия надзор;
6. извършват технически надзор на особено важни, сложни или необхванати от
териториалните инспектори съоръжения;
7. вод ят регист ъра по чл. 8, т. 8, контролната картотека на съоръженията с повишена опасност, експлоатирани в обекта
на МО, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия и регистър на служителите, на които
е разрешено да извършват технически надзор, в т. ч. и на определените им щемпели
и печати;
8. извършват периодични и извънредни
проверки в ремонтни бази, изпитателни и
пълначни станции за стоманени бутилки;
9. у частват в комисии по проверка на
обекти, експлоатиращи голям брой съоръжения с повишена опасност, по организацията
за спазване на изискванията за безопасна
експлоатация;
10. анализират плановете на териториалните звена и ги представят на началника
на инспекцията за съгласуване;
11. изготвят обобщения годишен план за
дейността на техническия надзор;
12. участват в изготвянето на мероприятия по периодичното обучение и проверка
на знанията на териториалните инспектори
по технически надзор;
13. организират обновяването на нормативната база, свързана с безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръженията с повишена опасност, и запознават
териториалните инспектори с извършените
изменения и задачите, произтичащи от тях;
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14. участват в комисии по обследване на
причините за аварии и злополуки, възникнали при експлоатацията на съоръженията
с повишена опасност.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 11. (1) Военната инспекция за технически надзор изготвя годишен план, който
се съгласува с дирекция „Логистика“ и се
утвърждава от началника на отбраната.
(2) За работа по конкретни задачи или
задачи с дългосрочен характер се изготвят
отделни планове и програми.
Чл. 12. Териториалните звена за технически надзор изготвят годишни и тримесечни
планове, които се съгласуват от началника
на Военната инспекция за технически надзор и се утвърждават от началника на отдел
„Логистика“ в СКС.
Чл. 13. Началникът на военната инспекция за технически надзор и териториалните
звена изготвят тримесечни отчети и годишен
отчет-анализ за състоянието на съоръженията
с повишена опасност и провежданата надзорна дейност, които изпращат в дирекция
„Логистика“.
Чл. 14. (1) Военната инспекция за технически надзор води регистър и контролна картотека на съоръженията с повишена опасност,
в която се съхраняват документите, издавани
от териториалните звена на инспекцията.
(2) Регистрацията на съоръженията с повишена опасност, с изключение на тези за
стоманените бутилки, се извършва от Военната инспекция за технически надзор.
Чл. 15. Военната инспекция води и съхранява регистри на издадените от нея разрешения за извършване на надзорна дейност и за
издадените атестати за упълномощаване на
инспектори за технически надзор.
Чл. 16. (1) Инспекторите от териториалните звена използват лични печати, щемпели
и пломби за осъществяване на конкретни
дейности при техническия надзор на съоръженията с повишена опасност. Видът и формата
на печатите и щемпелите се определят със
заповед на министъра на отбраната.
(2) Разрешените за ползване по предходната
алинея печати и щемпели се водят в специален регистър от началника на инспекцията.
Чл. 17. (1) При осъществяване на функциите си инспекцията взаимодейства и обменя
информация с други ведомствени и държавни
служби, организации и лицензирани за технически надзор лица по въпроси от взаимен
интерес.
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(2) Взаимодействието и обменът на информация се извършват чрез началника на
Военната инспекция за технически надзор.
Раздел II
Дейност на териториални звена за технически надзор
Чл. 18. Териториалните звена организират
и осъществяват технически надзор за спазване
на установените изисквания за устройство и
безопасна експлоатация на съоръженията с
повишена опасност, намиращи се на територията, за която отговарят.
Чл. 19. Инспекторите от териториалните
звена при осъществяване на техническия
на дзор върх у с ъор ъжен и я та с пови шена
опасност:
1. извършват проверка и изготвят писмено
становище по документацията, представена
за първоначална регистрация и пускане в
действие на нови съоръжения с повишена
опасност;
2. посещават в работно време съоръженията с повишена опасност и обектите, в
които те се ползват или изграждат; за обекти
със специален режим на допуск достъпът се
осъществява по реда на Закона за защита на
класифицираната информация и нормативните актове по неговото прилагане;
3. извършват първоначални и периодични
технически прегледи, проверки и изпитвания на съоръжения с повишена опасност
преди пускането им в действие, по време
на тяхната експлоатация, след ремонт или
преустройството им;
4. определят вида и срока на следващия
преглед в зависимост от техническото състояние на съоръжението, неговата експлоатация и дадените предписания; този срок
не може да бъде по-дълъг от определения в
нормативния акт за съответното съоръжение;
5. дават мотивирани предписания по устройството и експлоатацията на монтираните
в обекти съоръжения с повишена опасност и
разпореждат в тях да се извършат необходимите действия съгласно нормативните актове
по технически надзор с оглед осигуряване
на безопасната и безаварийната им експлоатация; разпорежданията и предписанията се
записват в ревизионната книга на съоръжението или се оформят в отделен документ;
6. получават от длъжностните лица, служителите и работниците всички необходими за
извършване на надзорната дейност сведения,
информация, документи, проби, материали,
уреди и инструменти;
7. извършват проверки във военни формирования и обекти на Министерството на
отбраната и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната на организацията
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по осигуряване на безопасната експлоатация на съоръженията, създадена от техните
собственици и/или ползватели;
8. спират ползването, ремонта или преустройството на съоръжени я с повишена
опасност, които не отговарят на техническите правила, изискванията и нормите за
устройство и безопасна експлоатация, нормативните актове по технически надзор или се
извършват без разрешение или в отклонение
на издаденото разрешение;
9. извършват периодична проверка на
знанията на персонала, зает с експлоатацията на съоръжения с повишена опасност, и
на лицата, на които е дадено разрешение за
дейност по техническия надзор, в обекти на
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната;
10. дават мотивирани предложени я за
търсене на отговорност от длъжностни лица,
извършили нарушения на изискванията на
нормативните актове за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на
съоръженията с повишена опасност;
11. участват при обследване на причините за
аварии и злополуки, възникнали при експлоатацията на съоръжения с повишена опасност;
12. изготвят становища по проекти на
нормативни актове, методики за изпитване
и вътрешноведомствени документи.
Чл. 20. (1) Териториалните звена водят
картотека с технически досиета на регистрираните съоръжения с повишена опасност.
(2) Съставът и обемът на техническите
досиета следва да отговарят на изискванията, дадени в наредбите по чл. 31 ЗТИП за
съответния вид съоръжения.
(3) Към досиетата на съоръженията се
прилага и кореспонденцията, която се води
с ползвателите им и имаща отношение по
техническото състояние или осигуряване на
безопасната им експлоатация.
(4) Воденето на досиета е пожизнено – до
бракуването, продажбата или демонтажа на
съоръженията. Досиета на снетите от отчет
съоръжения, освен в случаите, когато се предават на друг орган по технически надзор,
се съхраняват в продължение на пет години.
(5) Предаването на техническо досие на
друг орган по технически надзор става по
писмено заявление на ползвателя и съставя не на п риемо -п реда ват елен п ро т окол.
Процедурата се прилага и при промяна на
ползвателя, когато едно съоръжение преминава от надзор от едно териториално звено
към друго.
Чл. 21. Териториалните звена в територията, за която отговарят, имат станции
за изпитване на стоманени бутилки, водят
регистър на съоръженията, които подлежат
на технически надзор.
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ОРГАНИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСПЕКТОРИТЕ
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Чл. 22. (1) Органи на Военната инспекция
за технически надзор са главните инспектори
по технически надзор от ръководството и
инспекторите от териториалните звена, чрез
които инспекцията осъществява функциите си.
(2) Инспекторите по технически надзор при
осъществяване на своите функции са независими от директорите, началниците, ръководителите и командирите в Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната.
Чл. 23. (1) Териториалните звена за технически надзор се изграждат приоритетно
на териториален принцип в съответствие със
структурата, състава и разположението на
обектите на Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, в които
се ползват съоръжения с повишена опасност.
(2) Територията, за която отговарят териториалните звена, се определя със заповед
на министъра на отбраната по предложение
от командващия на Съвместното командване
на силите.
Чл. 24. Изискванията по отношение на
квалификация и стаж по специалността за
инспекторите не могат да бъдат по-ниски от
тези, определени в Наредбата за условията и
реда за издаване на лицензи за осъществяване на технически надзор на съоръжения
с повишена опасност и за реда за водене на
регистър на съоръженията, приета с ПМС
№ 187 от 2000 г.
Чл. 25. Кандидатите за назначаване на длъжността „инспектор по технически надзор“ подлежат на първоначална проверка на знанията
и професионалните им умения да изпълняват
задачите по провеждане на технически надзор
на съоръжения с повишена опасност.
Чл. 26. Инспекторите към Военната инспекция за технически надзор удостоверяват
принадлежността си към инспекцията и правомощията си със служебна карта по образец,
утвърден от министъра на отбраната. Служебните карти се подписват от командващия на
Съвместното командване на силите.
Чл. 27. Освобождаването на инспекторите
от длъжност става по предложение и/или след
съгласуване с началника на инспекцията.
Г л а в а

п е т а

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА С
ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Чл. 28. (1) Ползвателят на съоръженията
с повишена опасност в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия е длъжен да:
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1. осигури безопасна и безаварийна експлоатация, като ги поддържа в съответствие
с техническите изисквания, норми и правила
за безопасност;
2. изработи инстру к ци я за работа въз
основа на тех ни ческата док у мен тац и я и
инструкциите за монтаж и безопасна експлоатаци я на съоръжени ята и съобразно
особеностите на обекта, в който се експлоатират; в инст ру к ци ята се определ ят
задачите, функциите и отговорностите на
обслужващия персонал, редът за пускане,
обслу ж ване и спиране на съоръжени ята,
действията при аварийни спирания и при
аварии и злополуки;
3. осигури ефективен контрол на работата
на съоръженията с повишена опасност и на
обслужващия персонал;
4. състави и съхранява досие на всяко
съоръжение, което съдържа техническата му
документация и чертежите, изчисленията и
документите за извършените ремонти, както
и всички документи, издадени от органите
за технически надзор;
5. има ревизионна книга за всяко съоръжение, в която органите за технически
надзор записват резултатите от извършените
надзорни дейности, както и предписанията за
отстраняване на констатираните нарушения;
6. изпълнява и контролира изпълнението
на обслужващия персонал на предписанията,
дадени от органите за технически надзор;
7. уведомява органите на Военната инспекция за технически надзор и други държавни
органи съобразно тяхната компетентност
за всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на съоръженията с
повишена опасност.
(2) Ползвателят и обслужващият персонал
са длъжни да не допускат експлоатацията
на съоръжения с промени в устройството,
които водят до несъответствие с нормативните изисквания, които показват повреда
или неизправност при работа или които не
са регистрирани или не са пуснати в експлоатация от органите за технически надзор,
или не им е извършен първоначален или
периодичен технически преглед по ЗТИП,
наредбите по прилагането му или в срока,
определен при предходния преглед.
(3) В случай че съоръжения с повишена
опасност са отдадени под наем или аренда,
задъл жени ята по а л. 1 се изпълн яват от
тех ни я наемател, когато това изрично е
записано в договора.
Ч л. 29. Тех ни ческата док у мен таци я и
ревизионната книга по чл. 28, ал. 1, т. 4 и 5
се съхраняват като явна литература в явно
деловодс т во на воен но т о форм и рова н ие
(структура).
Чл. 30. Ползвател ят на съоръжени я с
повишена опасност уведомява писмено в
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седемдневен срок Военната инспекция за
технически надзор:
1. при констатиране на техническа неизправност на съоръжението с повишена опасност,
която уврежда безопасната му експлоатация;
2. при промяна на ползвателя и/или промяна на местонахождението на съоръжението
за срок, по-дълъг от шест месеца;
3. когато спира експлоатацията на съоръжението по собствено желание за срок,
по-продължителен от шест месеца;
4. при бракуване или снемане от отчет на
съоръжението.
Г л а в а

ш е с т а

ОБСЛЕДВАНЕ НА АВАРИИ И
ЗЛОПОЛУКИ
Чл. 31. Органите от Военната инспекция
за технически надзор обследват причините
за авариите и злополуките, възникнали при
експлоатацията на съоръженията с повишена
опасност.
Чл. 32. (1) За всяка авария или злополука,
възникнала при експлоатацията на съоръжение
с повишена опасност, ползвателят уведомява
незабавно органите на Военната инспекция за
технически надзор, като до тяхното пристигане
взема мерки за оказване помощ на пострадалите и за предотвратяване на по-нататъшно
развитие на аварията. При аварии с големи
материални щети и/или тежки злополуки
уведомява незабавно и органите на военната
прокуратура и военната инспекция по труда.
(2) Ползвателят е длъжен да вземе мерки за запазване непроменена обстановката,
създадена при аварията или злополуката, до
идването на компетентните органи, ако това
не крие опасност от развитие на аварията или
от нова злополука.
(3) Когато се наложи изменение на обстановката, създадена при аварията, ползвателят
на съоръжението представя писмена справка
за извършените изменения и причините, наложили това.
Чл. 33. (1) Органите за технически надзор
незабавно и в присъствието на представител
на ползвателя обследват причините, условията
и обстоятелствата за авариите и злополуките, като по тяхна преценка могат да изискат
извършване на експертизи, изпитвания и
изследвания.
(2) За резултатите от обследването се
съставя акт, който се подписва от лицата,
участвали в обследването. След приключване
на обследването един екземпляр от акта се
изпраща на началника на Военната инспекция
за технически надзор.
Чл. 34. При особено тежки аварии или
злополуки, станали при експлоатацията на
съоръжения с повишена опасност, министърът
на отбраната или определен от него заместник-министър може да поиска от председателя
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на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор съвместно извършване на
обследване от инспектори от Главна дирекция
„Инспекция за държавен технически надзор“ и
от Военната инспекция за технически надзор.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Длъжностните лица, които не изпълняват разпоредбите на този правилник, подлежат
на административни наказания, налагани по
ред и в размери съгласно глава тринадесета
„Административнонаказателни разпоредби“
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
§ 2. По смисъла на този правилник:
1. „Технически надзор“ са определени от
нормативните актове действия и мерки за
осигуряване спазването на техническите правила, изисквания, норми и държавни стандарти
при проектирането, конструирането, изграждането, производството, вноса, монтирането,
преустройството, ремонта, обслу ж ването,
поддържането и ползването на съоръженията
с повишена опасност с цел да се гарантират
безопасната и безаварийната експлоатация
на тези съоръжения, животът и здравето на
хората, опазването на околната среда, сгради
и друго имущество.
2. „Авария“ е внезапно разрушаване, деформиране или значително повреждане на
съоръжения с повишена опасност в процеса
на тяхната експлоатация, съпроводено с материални щети и трайни изменения, непозволяващи по-нататъшното безопасно използване
на съоръжението.
3. „Злополука“ е травма или друго рязко
влошаване на здравето на лица вследствие на
авария на съоръжение с повишена опасност
или поради това, че при проектирането или
изграждането на съоръжението не са предвидени и осигурени или спазени изискванията
на техническите правила, норми и държавни
стандарти.
4. „Обект“ е помещение, сграда или район,
в който са монтирани съоръжения с повишена
опасност.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Правилникът се издава на основание
§ 4 от допълнителните разпоредби на Закона
за техническите изисквания към продуктите
и отменя Правилник № П-1 от 10.07.2002 г.
за технически надзор върху съоръженията
с повишена опасност в Министерството на
отбраната и Българската армия.
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Аню Ангелов
10451
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-19
от 12 ноември 2012 г.

за поддържане и текущ ремонт на пътищата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
видът, обхватът, техническите изисквания,
но рм и и п ра ви л а и период и ч но с т т а н а
работите за поддържане и текущ ремонт
на пътищата, както и изиск вани ята към
организацията и технологията за тяхното
изпълнение.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат за републиканските и местните пътища,
класифицирани в съответствие с чл. 3 от
Закона за пътищата (ЗП).
(3) Изискванията на наредбата се прилагат
в съответствие с техническите нормативни
ак тове и тех ни ческ и те спецификации за
строителни продукти в областта на пътното
дело, свързани с надеждността и безопасната
експлоатация на пътищата и със здравословните условия на труд, пожарната безопасност
и санитарно-хигиенните норми.
Чл. 2. (1) Поддържането на пътищата
включва комплекс от дейности и системни
грижи за осигуряване на необходимите условия за непрекъсната безопасна и нормална
експлоатация на пътя, за предпазване на
пътищата от преж девременно износване,
за ох рана, за осъществяване на мерк ите
за защита на пътните съоръжения и принадлежности, както и за реда за водене на
техническата отчетност на пътищата.
(2) Поддържането на пътищата в зависимост от целите, които трябва да бъдат
постигнати, е, както следва:
1. превантивно;
2. текущо;
3. зимно.
Ч л. 3. (1) Под д ърж а не т о и т ек у щ и я т
ремонт на пътищата се организират и осъществяват от собствениците или администрацията, съответно юридическите лица,
управляващи пътищата, както следва:
1. за републиканските пътища – от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ);
2. за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1
ЗП – от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП);
3. за общинските пътища – от общините.
(2) Поддържането на републиканск ите
п ът и ща в г ра н и ц и т е на у рба н изи ра н и т е
територии се осъществява по взаимна договореност меж ду А ПИ и общините при
условията и по реда, определени в Правил-
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ника за прилагане на Закона за пътищата
(ППЗП), приет с ПМС № 245 от 2000 г. (ДВ,
бр. 98 от 2000 г.).
(3) Поддържането на подземните съоръжения, на тротоарите, велосипедните алеи,
паркингите, пешеходните подлези, на осветлението и крайпътното озеленяване по
републиканските пътища в границите на
у рбанизираните територии се организира
от съответната община.
(4) При възлагане на дейностите за поддържане и ремонт на пътищата по реда на
Закона за обществените поръчки неразделна
част от договора са утвърдените от лицата по
ал. 1 писмени инструкции за организацията
и технологията за изпълнение на работите
за поддържане и ремонт на пътя.
Чл. 4. (1) Дейностите, свързани с поддържането и текущия ремонт на пътищата,
осигуряват основните проектни изисквания
към пътя в продължение на икономически
обосновани я експлоатационен срок, през
който експлоатационните характеристики
т рябва да бъдат под д ържани на необхо димото за удовлетворяване на основните
изисквания ниво.
(2) Основните изисквания към пътищата и
начините за осигуряване на безопасността на
движението, в т.ч. електронна съобщителна
мрежа с оптичен кабел за видеонаблюдение
по автомагистралите и пътищата от първи
клас и др., се определят с Наредба № 1 от
2000 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 47
от 2000 г.).
(3) Дейностите, свързани с поддържането
и текущия ремонт на пътищата, се планират
и възлагат в съответствие с експлоатационното им състояние, сезонните особености и
финансовите разчети на бюджета на АПИ,
съответно на НКСИП и на общините за
този вид дейност.
Чл. 5. (1) Охраната на пътищата се осигурява от лицата по чл. 3. Охраната следи
за опазване на пътищата и на техните съоръжения и принадлежности, взема мерки за
предотвратяване и своевременно отстраняване на причини и фактори, които влошават
експлоатационните характеристики на пътя
и застрашават сигурността и безопасността
на ползвателите.
(2) Лицата по чл. 3 документират и водят техническа отчетност, която включва
техническия паспорт на пътя и база данни
за съоръженията на пътя и за проведените
прегледи, проверки, обследвания и изпитвания на елементите на пътя за установяване
на експ лоата ц ион но т о и м с ъс т оя н ие, за
определяне на причините за възникналите
повреди и дефекти, за експлоатационното
състояние на пътната инфраструктура и за
изграждане на системи за управление на
пътните настилки и съоръжения.
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(3) За организацията и технологията за
изпълнение на работите, свързани с поддържането и ремонта на пътя, лицата по
чл. 3 разработват и утвърж дават писмени
инструкции.
(4) Периодичността на работите и планирането на дейностите, свързани с поддържането на пътищата, се определят отделно за
всяка дейност от превантивното, текущото
или зимното поддържане с одобрени програми въз основа на извършените оценки.
Чл. 6. При извършване на дейностите,
свързани с поддържането на пътищата, се
предви ж дат ст роителни прод у к т и, чиито
експлоатационни показатели по отношение
на съществените им характеристики осигуряват изпълнението на изискванията към
строежите съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) и отговарят
на техническите спецификации по смисъла
на Наредбата за съществените изисквания
към строежите и оценяване съответствието
на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от
2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.), съответно
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския
парламент и на Съвета за определяне на
хармонизирани условия за предлагането на
пазара на строителни продукти и за отмяна
на Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L88
от 4.4.2011 г.).
Чл. 7. (1) При възникване на аварийни
ситуации (тежки пътнотранспортни произшествия, снежни бури, лавини, заледявания,
свлачищни явления, срутвания, изравяния,
разрушаване на мостови съоръжения и др.)
се извърш ват а вари й но -въ зс та нови т ел н и
работи с цел осигуряване на безопасността
на движението, възстановяване на минималното ниво на обслужване по пътищата
и предпазване на елементите на пътя от
по-сериозни повреди.
(2) Превантивната дейност, координацията и ръководството на аварийно-възстановителните работи в района на бедствието
се извършват в съответствие със Закона за
защита при бедствия, ЗУ Т и подзаконовите
нормативни актове и документи за тяхното
прилагане.
Г л а в а

в т о р а

ВИДОВЕ, ОБХВАТ И ТЕХНОЛОГИЯ НА
РАБОТИТЕ ЗА ПРЕВАНТИВНО ПОДДЪРЖ АНЕ НА ПЪТИЩ АТА. ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ, НОРМИ И ПРАВИЛА
Чл. 8. (1) Превантивното поддържане на
пътищата включва комплекс от планирани
и икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за съхраняване
и намаляване на ефекта от стареенето и износването на материалите и конструкциите
на основните елементи в обхвата на пътя и
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за удължаване на техния експлоатационен
срок. Превантивно поддържане се прилага
за елементите на пътя, които са в добро
техническо състояние и със значителен остатъчен експлоатационен срок.
(2) Превантивното поддържане на пътищата включва следните основни видове
дейности:
1. затваряне на повърхностни пукнатини
по настилката;
2. полагане на повърхностни обработки
върх у т рошенок а мен н и и асфа л т ови настилки;
3. полагане на нов износващ пласт (пренастилане) на трошенокаменни, паважни,
асфалтови и бетонни настилки;
4. стабилизиране на банкети;
5. укрепване на откоси;
6. дейности, свързани с поддържането
на елементи на конструкцията на пътните
съоръжения и принадлежности.
(3) Техническите изисквания, норми и
правила, както и организацията и технологията на работите, свързани с превантивното поддържане на пътищата, са съгласно
приложение № 1.
Чл. 9. (1) Дейностите по чл. 8 се планират
въз основа на комплексна оценка на състоянието на елементите в обхвата на пътя,
пътните съоръжения и принадлежности.
(2) Оценката на състоянието на пътната
настилка се извършва въз основа на следните
транспортно-експлоатационни показатели:
1. носимоспособност на пътната настилка
в зависимост от натоварването от движението
и допустимото максимално огъване;
2. равност на пътното покритие;
3. съпротивление на хлъзгавост (грапавост) на пътното покритие;
4. повреди на пътната настилка.
(3) Комплексната оценка на експлоатационното състояние на пътните съоръжения и
принадлежности включва оценка на всеки
елемент или част с оглед осигуряване на:
1. безопасно, удобно и без ограничение
провеждане на движението;
2. правилно действие на останалите елементи и на конструкцията;
3. товароносимост (носимоспособност) и
стабилитет на съоръжението;
4. дълготрайност на останалите елементи
и на цялото съоръжение.
(4) В комплексните оценки се включват
констатираните при периодичните проверки повреди и дефекти по отделни части и
елементи, като се отчитат техният вид, големината и влиянието им върху безопасността, функционалната пригодност, носещата
способност и дълготрайността на елемента,
очакваните рискове и последствията от тях
в следващите периоди от време и необходимостта от спешното им отстраняване.
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Г л а в а

т р е т а

ВИДОВЕ, ОБХВАТ И ТЕХНОЛОГИЯ НА
РА БОТ И Т Е ЗА Т ЕК У ЩО ПОД Д ЪРЖ АНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТИЩАТА.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, НОРМИ И
ПРАВИЛА
Чл. 10. (1) Текущото поддържане на пътищата включва комплекс от всекидневни
дейности, които имат за цел да осигурят
техническото състояние на пътя, пътните
съоръжения и принадлежности в съответствие с действащите нормативни актове и
техническите спецификации за строителни
продукти. Към текущото поддържане се отнасят и дейностите, свързани с отстраняване на
единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя, пътните съоръжения
и принадлежности и предотвратяване на понататъшното им развитие.
(2) Текущият ремонт на пътищата включва работите, свързани с отстраняването на
локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната
настилка, пътните съоръжения и принадлежности, с които не се променят конструкцията
и техническите характеристики на платното
за движение.
(3) Текущото поддържане и текущият ремонт на пътищата включват следните основни
видове дейности:
1. постоянен контрол върху експлоатационното състояние на елементите на пътя,
пътните съоръжения и принадлежности;
2. почистване на малки свлачища, срутища
и наноси;
3. окосяване, подравняване, профилиране
и оформяне на банкети;
4. окосяване на откоси, на ограничителни
и разделителни ивици, на площадки за отдих
и други тревни площи;
5. запълване и укрепване на откоси на
отделни места;
6. почистване и/или възстановяване на
берми, „джоб“ стени и други укрепващи съоръжения;
7. почистване и отстраняване на отделни
малки повреди по земното платно;
8. почистване и/или възстановяване на
разрушени отводнителни съоръжения – окопи,
риголи, улеи и дренажи в отделни участъци;
9. почистване на пътното платно и ремонт
на отделни разрушения – дупки, пукнатини,
обрушени ръбове и др.;
10. отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други неравности;
11. запълване на закрити фуги на пътни
съоръжения;
12. почистване на водостоци, мостове и
техните отвори от кал, лед, наносни материали и др.;
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13. отстраняване на отделни повреди по
конструкциите на пътното платно, връхните
конструкции, лагерите, долното строене и
речното корито;
14. боядисване на стоманени конструкции
на мостове, парапети, предпазни огради, елементи на пътни знаци и др.;
15. възстановяване на хоризон та лната
маркировка;
16. поставяне на нови или подмяна на
отделни повредени пътни знаци, предпазни
огради и направляващи стълбчета, както и
поставяне на допълнителни такива при необходимост;
17. почистване и отстраняване на отделни
повреди по крайпътните площадки, чешми,
паметници, беседки и други обекти на крайпътното обзавеждане;
18. поддържане на крайпътните насаждения – окопаване, пръскане, оформяне на
короните, варосване и др., както и подмяна
на отделни повредени и изсъхнали насаждения с нови;
19. поддържане, почистване и отстраняване на отделни малки повреди по сградите и
съоръженията на пътните служби и др.
(4) Основните дейности за текущо поддържане и текущ ремонт на елементите в
обхвата на пътя и на пътните съоръжения и
принадлежности са съгласно приложение № 2.
(5) Правилата, организацията и технологията за изпълнение на работите, свързани
с текущото поддържане и текущия ремонт
на елементите в обхвата на пътя, на пътните
съоръжения и принадлежности, се разработват
и утвърждават от лицата по чл. 3.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВИДОВЕ, ОБХВАТ И ТЕХНОЛОГИЯ НА
РАБОТИТЕ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА
ПЪТИЩ АТА. ТЕХ НИЧЕСК И ИЗИСК ВАНИЯ И ПРАВИЛА
Чл. 11. (1) Зимното поддържане на пътищата
включва комплекс от дейности, свързани с
осигуряване на проходимостта им при зимни
условия и премахване или ограничаване на
неблагоприятното влияние на снега и леда
върху условията на движение. Видът и обхватът
на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото
за определен път ниво на зимно поддържане.
(2) Основните дейности за зимно поддържане на пътищата включват:
1. подготвителни работи:
a) изготвяне на планове за зимно поддържане;
б) технически прегледи на заявените за
използване машини и съоръжения;
в) подготовка на пътищата за експлоатация
при зимни условия;
г) осигуряване на необходимите материали;
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д) издаване на заповеди за съгласуване на
дейностите между органите на АПИ, съответно НКСИП и/или общините, дружествата,
поддържащи републиканските и/или общинските пътища, Главна дирекция „Национална
полиция“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН)
при Министерството на вътрешните работи
(МВР) относно организацията на движението
и контрола през зимния период;
е) определяне на последователността на
провеждане на снегозащитните мероприятия
в зависимост от категорията на пътните участъци съгласно табл. 3 на приложение № 3;
ж) определяне на нивата на зимно поддържане на републиканските и общинските
пътища;
2. снегозащита на пътищата чрез изграждане и поставяне на снегозащитни устройства – постоянни (крайпътни зелени пояси,
земни диги и др.) и временни (огради от
преносими инвентарни щитове) устройства,
както и окосяване на тревни площи, изсичане
на храсти, отстраняване на материали и други
предмети в обхвата на пътя, които водят до
образуване на снегонавявания;
3. снегопочистване (патрулно и периодично)
на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване
на снежни валове, преспи и снегонавявания
и отстраняване на уплътнени снежно-ледени
пластове;
4. обезопасяване на пътищата срещу хлъз
гане: разпръскване на минерални материали
и химични вещества.
Чл. 12. (1) Дейностите за зимно поддържане на пътищата се извършват в съответствие
с плановете за зимно поддържане, предварително изготвени от лицата по чл. 3, и
оперативните планове за зимно поддържане,
разработени от изпълнителите, на които това
е възложено с договорите за поддържане на
републиканските и/или общинските пътища.
Оперативните планове за зимно поддържане
се одобряват от лицата по чл. 3.
(2) Планът за зимно поддържане съдържа:
1. необходимите данни за дружествата изпълнители, сключили договор със съответното
областно пътно управление или община, за
осъществяване на зимното поддържане на
пътищата;
2. точното наименование и местоположение на участъците от пътя, за които отговаря
всяко дружество изпълнител;
3. нивата на зимно поддържане на отделни
участъци от пътя;
4. участъците с най-голяма вероятност от
снегонавяване;
5. местата за поставяне на временни снегозащитни устройства (предпазни огради от
преносими инвентарни щитове);
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6. график за извършване на прегледи за
състоянието на пътните участъци и на отводнителните съоръжения – пътни окопи,
отводнителни улеи, мостове и водостоци;
прегледите се извършват съвместно от представители на лицата по чл. 3, на звената
„Пътна полиция“ към Столичната дирекция
на вътрешните работи (СДВР) и областните
дирекции (ОД) на МВР и на изпълнителя,
като с тях се набелязват конкретни мерки и
срокове за извършване на почистването и на
необходимите ремонтни работи;
7. график на техническите прегледи на
машините и съоръженията, с които изпълнителят ще осъществява снегопочистването и
обезопасяването срещу хлъзгане на пътните
участъци; на прегледите присъстват представители на лицата по чл. 3, на звената „Пътна
полиция“ към СДВР и ОД на МВР, на ОД
ПБЗН и на изпълнителя и се дава експертна
оценка за годността и оптималния състав на
предлаганата от изпълнителя механизация;
8. средства за заплащане на извършените
от изпълнителя дейности за зимното поддържане съгласно утвърдена от лицата по чл. 3
методика;
9. схеми за снегопочистване на платното
за движение;
10. схеми за разчистване на снежни валове
върху банкети и разчиствания от снегонавявания и уплътнени снежни пластове;
11. подходящи технологии за обезопасяване на пътните участъци срещу хлъзгане,
използвани материали, машини и съоръжения,
разходни норми и организация на работа;
12. дежурства и информационно осигуряване, съобразени със системата за информационно осигуряване;
13. оперативен план за действие при утежнени зимни условия; разработва се от съответното областно пътно управление или община
съвместно с дружествата изпълнители, на
които с договор е възложено зимното поддържане, с органите на пътната полиция и с
областните дирекции ПБЗН при МВР;
14. план за действие при обилни снеговалежи.
(3) Оперативните планове за зимно поддържане се разработват за всеки пътен участък
въз основа на плана за зимно поддържане,
изготвен от съответното областно пътно управление или община, и се съгласуват с тях.
Чл. 13. (1) Снегозащитата включва дейности, свързани с предпазване на пътищата от
образуване на снегонавявания върху пътното
платно при снежни виелици.
(2) За републиканските пътища снегозащитните дейности се извършват в зависимост от
нивата на зимно поддържане, изискванията
към експлоатационното състояние на платното
за движение и срока за изпълнение съгласно
табл. 1 на приложение № 3.
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(3) За общинските пътища снегозащитните
дейности се извършват в зависимост от нивата на зимно поддържане, изискванията към
експлоатационното състояние на платното
за движение и срока за изпълнение съгласно
табл. 2 на приложение № 3.
(4) Оперативните планове за зимно подд ържане на реп убликанск и т е п ът ища се
актуализират всяка година.
(5) Снегозащитата на пътищата в процеса
на тяхната експлоатация се осъществява чрез
специални постоянни или временни снегозащитни устройства – крайпътни зелени пояси,
земни диги, огради от преносими инвентарни
щитове и др.
Чл. 14. (1) Крайпътните зелени пояси
включват постоянни снегозащитни устройства
и осигуряват ефективна и трайна защита на
пътищата от снегонавявания. Те се състоят
от няколко реда храсти и дървета с ниски и
високи корони, разположени на определено
разстояние от пътя откъм страната на преобладаващите ветрове през зимата.
(2) Снегозащитните зелени пояси се изграждат по схемите, показани на фиг. 1 на
приложение № 3, като тяхното разстояние
до пътя, широчината и броят на редовете в
пояса се определят в зависимост от обема
на снегопренасянето.
Чл. 15. (1) Земните диги се изграждат в
райони с малък обем на снегопренасяне и
при подходящи теренни условия и пустеещи
земи. Те се изпълняват от налични земни
почви, които отговарят на изискванията за
пътни насипи.
(2) Земните диги са с височина 1,00 ÷
1,50 m и се оформят с възможно най-стръмни откоси. Разполагат се успоредно на пътя
на разстояние 15 – 20 m от ръба на пътното
платно. Снегозащитният ефект на дигите е
по-голям, когато се използва система от няколко успоредни диги, оформящи междинни
траншеи с разстояние между тях 12 ÷ 15 m.
Чл. 16. (1) Предпазните огради от преносими инвентарни щитове се използват като
временни снегозащитни устройства и се поставят и отстраняват преди и след края на
зимния период, както е показано на схемите
на фиг. 2 и 3 на приложение № 3.
(2) Техническите характеристики на използваните инвентарни щитове трябва да
отговарят на изискванията, определени в
табл. 5 на приложение № 3.
Чл. 17. (1) Снегопочистването в зависимост
от неговия интензитет е, както следва:
1. патрулно – непрекъснато по време на
снеговалежа;
2. периодично – през определен интервал
от време.
(2) Снегопочистването на пътищата включва дейности, свързани с отстраняване на снега
от пътното платно, и се извършва по начините,
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в сроковете и при спазване на изискванията,
определени в приложение № 3.
Чл. 18. (1) Снегопочистването на пътищата се извършва по механичен начин със:
1. специализирани снегоринни машини;
2. пътни машини с общо предназначение;
3. прикачни снегорини.
(2) Условията, при които ефективно могат
да се използват различните видове машини
за снегопочистване, са дадени в информационно приложение № 4.
Чл. 19. (1) Снежните валове върху банкетите се отстраняват едновременно или
след приключване на снегопочистването на
платното за движение, в райони с интензивни виелици и пътни участъци, изложени на
опасност от образуване на снегонавявания.
(2) Снежните валове се отстраняват с
ро т орн и снег ори н и, а п ри о т с ъс т вие на
странични препятствия и при малка височина на снежната покривка – до 0,50 m – с
тежки снегоринни плугове или автогрейдери.
Изтласканите встрани от пътя снежни маси
се оформят в обтекаеми от вятъра фигури.
(3) В зоните на пътните кръстовища и
железопътните прелези с оглед осигуряване
на необходимите условия за безопасност на
движението се отстраняват снежните маси
върх у банкет и те, кои то зат ру дн яват и ли
намаляват видимостта.
(4) При големи мостови съоръжения и при
пътища в траншейни изкопи изтласканите
встрани снежни маси се изхвърлят с роторни
снегорини или се извозват на подходящи
места с автомобили.
Чл. 20. (1) Снежни преспи с дебелина до
0,60 m могат да се разчистват с тежки снегоринни плугове и автогрейдери. Изтласканите
встрани снежни маси се изхвърлят с роторни
снегорини или се оформят с грейдери във
фигури с обтекаеми форми извън пътното
платно. Снежните преспи с дебелина, поголяма от 0,60 m, се разчистват с роторни
снегорини или булдозери, като ножът на
булдозерите се поставя под ъгъл и снегът се
изтласква постепенно и на пластове извън
пътното платно.
(2) При серпентини и криви с малки радиуси разчистването на снегонавяванията се
извършва с роторни снегорини или булдозери към външната страна на кривата. При
снегопочистване с булдозери и други тежки
верижни машини върху пътното платно се
оставя снежен пласт с дебелина 5 – 6 cm за
предпазване на пътното покритие от повреди.
(3) Уплътнените снежни пластове се отстраняват с автогрейдери.
(4) Заледени и здраво прилепнали към
пътното покритие пластове се обработват
предварително със сол в количество 25 g/m 2
или с магнезиева луга в количество 100 g/m 2 .
Когато след преминаване на автогрейдера не
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може да се постигне пълно отстраняване на
снежния пласт, се прави повторна обработка
с химични вещества.
Чл. 21. (1) Обезопасяването на пътищата
срещу хлъзгане се извършва при заснежено
или заледено платно за движение със:
1. минерални материали (за опесъчаване),
които отговарят на техническите изисквания
съгласно табл. 1:
Таблица 1
Показател

Метод на
изпитване

Стойност
на показателя

-

Кубична

Форма на зърната

М а к с и м а л е н БДС EN 933-1
размер на зърната, mm

4

С ъ д ъ р ж а н и е БДС EN 12620/НА
на бучки глини и ронливи
зърна

Не се допуска

С ъ д ъ р ж а н и е EN БДС 12620/НА
на отмиваеми
частици, %

< 5

2. химични вещества за стопяване на леда
и снега: техническа сол (NaC l) – съгласно
табл. 2, магнезиева луга (воден разтвор на
MgC l 2) – съгласно табл. 3, калциев двухлорид
(CaC l 2) – съгласно табл. 4, и др.
Таблица 2
№
по
ред
1.

2.

3.

Характеристики
Вид на
солта
Зърнометрия

Единица
мярка

Норма

-

Каменна или морска

%
Сито, mm
(m/m)
4,75
0,16

Общо съ%
държание
(m/m)
на водоразтворими
хлориди,
изразени
като NaCl

4.

Общо съ%
държание
(m/m)
на водоразтворими
сулфати,
изразени
като CaSO 4

5.

Съдържание на
влага

%
(m/m)

≥ 96,0

≤ 2,5

≤ 2,0

%, премин.
100
≤ 5

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

№
по
ред

Характеристики

Единица
мярка

6.

Съдържание на тежки метали:
As
Pb
Cd
Cr, общ
Cu
Ni
Hg
Zn

ppm

Норма

≤ 10
≤ 20
≤ 5
≤ 30
≤ 20
≤ 30
≤ 0,5
≤ 50

Таблица 3
№
по
ред

Характеристики

Единица
мярка

Норма

-

Течност с розов
или със сламеножълт до оранжев цвят

1.

Външен вид след
разбъркване

2.

Плътност при 20оС

kg/m3

≤ 1230

3.

Съдържание на
магнезиев хлорид

g/dm3

≤ 90

4.

Съдържание на
магнезиев сулфат

g/dm3

≤ 60

5.

Съдържание на натриев хлорид

g/dm3

≤ 170

Таблица 4
№
по
ред

Характеристики

Единица
мярка

Норма

1.

Зърнометрия

%
Сито, mm %, премин.
(m/m)
20,0
100
2,0
≤ 25

2.

Съдържание
%
на водоразтво- (m/m)
рими хлориди

≥ 77,0

3.

Съдържание
%
на водоразтво- (m/m)
рими сулфати

≤ 2,5

4.

Съдържание
на влага

%
(m/m)

≤ 2,0

5.

Съдържание
на тежки
метали:
As
Pb
Cd
Cr,общ
Cu
Ni
Hg
Zn

ppm
≤ 10
≤ 20
≤ 5
≤ 30
≤ 20
≤ 30
≤ 0,5
≤ 50

(2) Разходните норми на химичните вещества за стопяване на снега и леда, както и
условията за тяхното използване са представени в табл. 5.
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Таблица 5
Разходна норма, g/m 2
Вид на
използваните
химичн и
вещества

Минимална
температура, до
която използването на химични
вещества е ефективно, °С

лед

уплътнен сняг

пресен сняг

Температура на въздуха, °С
минус
5

минус
10

минус
15

минус
5

минус
10

минус
15

минус
5

минус
10

минус
15

Натриев хлорид

минус 15

20

40

70

15

30

50

10

20

30

С мес на нат риев
хлорид и калциев
двухлорид в съотношение 9:1

минус 20

25

50

75

20

40

60

15

25

40

Магнезиева луга

минус 12

100

150

-

80

120

-

80

100

-

Калциева луга

минус 20

100

150

200

80

120

150

80

100

120

(3) Начините за обезопасяване, които са
представени в приложение № 3, може да се
прилагат самостоятелно или комбинирано.
За обезопасяване на автомагистралите се
прилагат само химични вещества.
(4) Изискванията към машините и съоръженията за разпръскване на материали за
обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане
през зимата са определени в приложение № 3.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Оразмерителен автомобил (ОА)“ е автомобил, който има натоварване на задната
ос 100 или 115 кN и на предната ос – 60 или
70 кN.
2. „Много леко движение“ е категория
движение, при което ОА/денонощие е помалко от 5 броя.
3. „Леко движение“ е категория движение,
при което ОА/денонощие е 5 – 20 броя.
4. „Средно движение“ е категория движение, при което ОА/денонощие е 21 – 100 броя.
5. „Тежко движение“ е категория движение,
при което ОА/денонощие е 101 – 350 броя.
6. „Много тежко движение“ е категория
движение, при което ОА/денонощие е 351 –
1000 броя.
7. „Много тежко движение – тип автомагистрала“ е категория движение, при което
ОА/денонощие е 1001 – 5500 броя.
8. „Обилни снеговалежи“ са снеговалежи, при които се създават затруднения във
всекидневния живот и дейността на хората,
изразяващи се в нарушения на транспортната
комуникация, прекъсване на електрозахранването, водоснабдяването или затруднения при
придвижването на медицински екипи и на
службите по пожарна безопасност и защита
на населението.
9. „Магнезиева луга“ е продукт, получен
чрез концентриране на морската вода в процеса

на солопроизводство до плътност най-малко
1230 kg/m 3.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява дейностите по поддържане и ремонт
на изградените от нея и въведени в експлоатация участъци от автомагистралите по чл.
28б, ал. 1 ЗП до въвеждането в експлоатация
на останалите участъци от тях, изграждани
от НКСИП.
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 36 ЗП и чл. 50 ППЗП.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 3
Технически изисквания, норми и правила�����
, ���
организация и технология на работите по превантивното поддържане на пътищата
1. Затваряне на повърхностни пукнатини по
настилката
1.1. Повърхностните пукнатини по настилката се затварят с разредена битумна емулсия,
асфалтови пасти и други подходящи материали,
разработени на базата на термомодифицирани
битуми.
1.2. Ремонтните работи се извършват при сухо
време и температура на въздуха над 5 °С на сянка и включват следните технологични процеси:
1.2.1. изчистване на повърхността на настилката от несвързани и слабосвързани каменни
зърна, кал, прах и други замърсявания;
1.2.2. полагане на равномерни студени или
горещи материали в зависимост от текстурата
на покритието в количество 0,45÷0,70 kg/m 2; за
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осигуряване на по-добро проникване свързващите продукти може да се полагат на един или
два пласта;
1.2.3. след полагане на свързващите вещества
движението се спира за около 4 часа, а когато
това не е възможно, скоростта се ограничава
до 30 km/h, като участъкът се сигнализира за
опасност от хлъзгане;
1.2.4. използваните строителни продукти са в
съответствие с изискванията на БДС EN 14188-1
„Материали за запълване и уплътняване на
фуги. Част 1: Изисквания за горещо полагани
материали за уплътняване“, БДС EN 14188-2
„Материали за запълване и уплътняване на
фуги. Част 2: Изисквания за студено полагани
материали за уплътняване“ и БДС EN 13808 „Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка за
специфициране на катионни битумни емулсии“.
2. Повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки
2.1. В зависимост от интензивността на движението и състоянието на настилката повърхностните обработки могат да бъдат единични
и двойни. Единичната повърхностна обработка
вк лючва еднократно полагане на свързващо
вещество (най-често битумна емулсия) и на
каменни фракции.
2.2. Повърхностните обработки се извършват
при температура на въздуха не по-ниска от 5 0 С
на сянка и при сухо време.
2.3. Технологията включва следните процеси
и тяхната последователност:
2.3.1. отстраняване на разрушеното покритие
и почистване от несвързани и слабосвързани
зърна, кал, прах и други замърсявания;
2.3.2. полагане на битумна емулсия в количество 0,45 ÷ 0,70 kg/m 2;
2.3.3. разстилане на каменна фракция върху
битумната емулсия;
2.3.4. валиране с пневматичен или с лек
стоманобандажен валяк;
2.3.5. изборът на изискванията към използваните строителни продукти и материали се
определя в съответствие с действащите технически спецификации, като разходните норми се
определят от възложителя;
2.3.6. допуска се при използване на битумна
емулсия за свързващо вещество полагането є
да се извършва върху влажна повърхност на
пътната настилка и да се използват влажни
каменни фракции;
2.3.7. равномерното разстилане на каменната
фракция трябва да приключи не по-късно от
началото на разпадане на емулсията; показател
на разпадане на емулсията е промяната на цвета є от кафяв в черен и пълно изсушаване на
повърхността на разстланите каменни фракции
от отделената от емулсията вода;
2.3.8. при остри криви и надлъжни наклони,
по-големи от 5 %, с оглед недопускане стичане
на емулсията, полагането на битумната емулсия при единична повърхностна обработка или
при първото полагане на двойна повърхностна
обработка се извършва на два пъти: първия
път – 30 % от разходната норма, а втория – 70 %;
2.3.9. всеки пласт разстлана фракция се валира
с пневматичен валяк с 4 до 6 преминавания в
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точка, като валирането започва веднага след
разстилането на фракцията;
2.3.10. дви жението на моторни превозни
средства в участъка се пуска след завършване
на валирането на последния разстлан пласт, но
не преди да се е разпаднала емулсията, като
скоростта на превозните средства се ограничава
до 40 km/h за първите 2 – 3 дни;
2.3.11. след повърхностната обработка на
настилката свободният каменен материал се
събира на банкета и се извозва в срок не подълъг от 14 дни;
2.3.12. предишни повърхностни обработки се
подновяват със същия размер каменна фракция, с която са изпълнени, като се допуска
повърхностни обработки, приготвени с фракция
16÷20 mm, да се заменят с фракция 12÷16 mm с
оглед предотвратяване стичането на емулсията;
2.3.13. полагането на тънко асфалтово покритие тип „слъри сийл“ върху повърхността
на настилката се извършва при температура
на въздуха не по-ниска от 5 0 С на сянка и при
сухо време.
3. Полагане на нов износващ пласт на покритието (пренастилане)
3.1. Пренастилането на трошенокаменните
настилки включва възстановяване на износващия се слой и цялостно подравняване на напречния профил с добавяне на нов материал в
количество до 5 m 3 на 100 m 2 . При интензивно
движение върху ремонтираната настилка може
да се изпълни единична или двойна повърхностна обработка.
3.1.1. Пренастилането на трошенокаменните
настилки включва процеси, които се извършват
в следната последователност:
3.1.1.1. разкъртване на настилката по цялата
є повърхност;
3.1.1.2. обработка на разкъртения материал
за повторна употреба;
3.1.1.3. прибавяне на нов трошенокаменен
материал със същите характеристики на износващия пласт;
3.1.1.4. профилиране и подравняване на трошенокаменния пласт;
3.1.1.5. валиране на настилката;
3.1.1.6. попълване на банкетите.
3.1.2. Настилката се разкъртва до дълбочина
не по-малка от 5 cm. Разкъртеният материал се
обработва за повторна употреба, като от него се
отстраняват почвата и дребните частици, които
не трябва да остават в скелета на настилката.
3.1.3. Почистеният и новият трошенокаменен
материал се разстилат, профилират и подравняват в съответствие с проектния напречен
профил на настилката.
3.1.4. Едновременно с подравняването на трошенокаменния пласт се попълват и банкетите,
като се използват остатъците от разкопания
материал или друга подходяща почва.
3.1.5. Валирането на настилката се извършва
с валяци 8÷10 t, като се започва от краищата
є към средата и продължава до момента, когато валякът престане да оставя следи върху
настилката и се отстранят вълните.
3.1.6. Върх у у плътнени я т рошенокаменен
пласт последователно се разхвърлят фракции
с размери 12÷20 mm в количество 1,15 m 3 на
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100 m 2 и фракции с размери 4 ÷ 12 ����������
mm��������
в количество 0,75 m 3 на 100 m 2 , които се валират и
поливат с вода при разход от 10 до 20 l на 1 m 2
в зависимост от времето и вида на основата.
За окончателното уплътняване на настилката
се разхвърля пясък (0 ÷ 4 mm) в количество
1,0 ÷ 1,5 m 3 на 100 m 2 и се валира 2 – 3 пъти.
3.1.7. Пренастилането се извършва с продукти
от трошен камък в съответствие с изискванията
на БДС EN 13043+АС „Агрегати за битумни
смеси и настилки на пътища, самолетни писти
и други транспортни площи“.
3.2. Пренастилането на паважните настилки
включва процеси, които се извършват в следната
последователност:
3.2.1. почистване на повърхността на паважното покритие и на фугите от прах, кал и други
замърсявания с въздушна струя под налягане
или комбинирано с вода;
3.2.2. полагане на бързоразпадаща се битумна
емулсия (катионна или анионна) в съответствие
с БДС EN 13808 в количество 1,0 ÷ 1,2 kg/m 2
върху сухо паважно покритие;
3.2.3. полагане на два пласта асфалтобетон
(неплътен и плътен) с обща дебелина 15,0 ÷ 17,0
cm в съответствие с БДС EN 13108 „Асфалтови
смеси. Изисквания за материалите“; допуска се
намаляване на дебелината при влагане в конструкцията на настилката на геомрежа (фиг. 1) или на
геокомпозитен материал с минимална якост на
опън и в двете посоки 100 kN/m и с относително
удължение при скъсване, по-малко от 5 %.
Примерна схема на конструкция на
настилката с геомрежа

Фиг. 1
3.3. Преди полагане на новите асфалтови пластове (пренастилане) от старото покритие задължително се отстраняват отделните деформации и
разрушения, изравнява се напречният му профил
и се почиства от прах, кал и други замърсявания.
Пренастилането на асфалтовите настилки
включва процеси, които се извършват в следната
последователност:
а) полагане на ново покритие от асфалтови
пластове;
б) възстановяване на покритието на място чрез
горещо рециклиране;
в) възстановяване на покритието на място чрез
студено рециклиране;
г) полагане на покритие тип „слъри сийл“;
д) повърхностна обработка.
3.3.1. Изискванията към продуктите за нови
покрития от асфалтови пластове са в съответствие
с БДС EN 13108.
3.3.2. За възстановяване на покритието на място
чрез горещо рециклиране се извършва нагряване
на старото покритие на дълбочина 3 ÷ 4 ��������
cm������
, разрохкване и напречно разпределение на старата
смес и полагане на нова гореща асфалтобетонна
смес в количество около 40 kg/m2 в съответствие
с БДС EN 13108.
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3.3.3. Възстановяване на покритието на място
чрез студено рециклиране се извършва чрез разкъртване във водна среда и смилане на повреденото асфалтово покритие. Към получената смес
се добавя стабилизиращо вещество като битумна
емулсия, комбинация от битумна емулсия и цимент,
разпенен битум или комбинация от разпенен битум
и цимент. При пътища с категории на движението
„средно“, „тежко“ и „много тежко“ върху рециклирания пласт се полага гореща асфалтова смес.
3.3.3.1. Битумната емулсия съдържа 60 % битум
и 40 % вода. Използва се 5 % (по маса) битумна
емулсия, която отговаря на изискванията на БДС
EN 13808 – за катионна битумна емулсия.
3.3.3.2. Битумната емулсия и цимент съдържа
цимент от 1,0 до 3,0 %. Прилага се при пренастилането на асфалтови настилки на пътища с
категория на движението „много тежко“.
3.3.3.3. Разпененият битум се използва от 3,0
до 5,0 % (по маса). Произвежда се в рециклиращата машина, като към горещия битум се добавя
малък процент вода. При пътища с категория на
движението „много тежко“ се комбинира с цимент
от 1,0 до 2,0 % (по маса).
3.3.4. Повърхностната обработка се определя в
зависимост от състава и интензивността на движението и общото състояние на съществуващата
настилка. При пътища с категория на движението „тежко“ и „много тежко“ се прилага двойна
повърхностна обработка въз основа на битумни
емулсии или горещ битум.
4. Банкетите се стабилизират чрез затревяване,
полагане на горен пласт от трошен камък с подбран зърнометричен състав (минералбетон) или
от фрезован асфалтобетонен материал, кариерни
отпадъци (стерили), обработени с полимерни
химични добавки.
4.1. Стабилизирането чрез затревяване включва
процеси, които се извършват в следната последователност:
4.1.1. Изпълнение на долен основен пласт от
несортиран трошен камък, получен от скални
материали от всички групи и класове, съгласно
БДС EN 12670 „Естествени каменни материали.
Термини и определения“, без мергели, аргели и
други разпадащи се материали. Използваните фракции трябва да отговарят на следните изисквания:
максимален размер на зърната – не по-голям от
56 mm; коефициент на разнозърност – не по-малък
от 10; стойност на показателя на носимоспособност
(CBRmin) – не по-малка от 30 %; съдържание на
хлориди – не повече от 8 %; съдържание на сулфати – не повече от 4 %.
4.1.2. Изпълнение на горен пласт на банкета
от 15 cm хумус или песъчлива глина, върху която
се извършва затревяването.
4.2. Стабилизирането с горен пласт от трошен
камък с подбран зърнометричен състав (минералбетон) включва процеси, които се извършват в
следната последователност:
4.2.1. Отстраняване на горната деформирана
или разрушена част на банкета до кота с 0,15 m
по-ниска от тази на ръба на настилката; доставяне на необходимото количество минералбетон
със самосвали; разстилане и профилиране с автогрейдер на пласта от минералбетон с дебелина
в неуплътнено състояние 0,20 m; допълнително
навлажняване (при необходимост) за достигане на
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оптимална влажност; уплътняване с вибрационни
и статични валяци до достигане на проектната
плътност, която трябва да е не по-малко от 95 %
от максималната суха плътност, определена в
лабораторни условия, чрез уплътняване по модифициран Проктор съгласно БДС EN 13286-2
„Несвързани и хидравлично свързани смеси.
Част 2: Методи за изпитване за определяне на
лабораторната стандартна плътност и водно
съдържание. Уплътняване по Проктор“.
4.2.2. Пластът от минералбетон съдържа материали със зърнометрия съгласно табл. 1, 2, 3
и 4 и отговаря на следните изисквания:
а) коефициент на разнозърност – не по-малък от 10;
б) индекс на формата – не по-голям от 40 %;
в) стойност на показателя за носимоспособност (СВRmin ) – не по-малка от 80 %;
г) съдържание на хлориди – не повече от 8 %;
д) съдържание на сулфати – не повече от 4 %;
е) индекс на пластичност (Ip) – не по-голям
от 4 %;
ж) показател на износване по „Лос Анжелос“ – не по-голям от 40 %;
з) показател за мразоустойчивост при три
цикъла третиране с магнезиев сулфат – не поголям от 20 %.
Таблица 1
Отвор
Фракна сиция,
тата,
mm
mm

63

Пре- 100
мина–
ли
100
0 – 63
ко–
личества, 100
–
%

31,5

16

8

4

2

1

85
55

65
35

50
22

40
15

35
10

20
0

85
55

68
35

60
22

47
16

40
9

35
5

90
50

75
30

60
20

45
13

35
8

25
5

Таблица 2
Отвор
Фракна сиция,
тата,
mm
mm

56

100
Пре–
минали ко- 100
0 – 56
личе–
ства,
100
%
–

31,5

16

8

4

2

1

85
55

65
35

50 40
22 15

35
10

20
0

85
55

68
35

60
22

47
16

40
9

35
5

90
50

75
30

60 45
20 13

35
8

25
5

Таблица 3
Отвор
Фракна сиция,
тата,
mm
mm
Преминали ко0 – 45
личества,
%

45

22,4 11,2 5,6

2

1

0,5

100
–

85
55

65
35

50
22

40 35 20
15 10 0

100
–

85
55

68
35

60
22

47 40 35
16 9 5

100
–

90
50

75
30

60
20

45 35 25
13 8 5
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Таблица 4

Фракция,
mm

Отвор
на ситата,
mm

40

20

10

4

2

1

0,5

100 85
Пре– 55
минали 100 85
0 – 40
коли– 55
чества,
100 90
%
– 50

65
35

50
22

40
15

35
10

20
0

68
35

60
22

47
16

40
9

35
5

75
30

60
20

45
13

35
8

25
5

4.3. Стабилизирането на банкетите с фрезован
асфалтобетонен материал и кариерни отпадъци
(стерили), обработени с полимерни химични
добавки, обхваща горния пласт на банкетите на
дълбочина около 0,10 m и включва операции,
които се извършват в следната последователност:
4.3.1. Провеждане на лабораторни изследвания за установяване на оптималното процентно
съотношение на фрезования материал и стерила
при изготвянето на смесите.
4.3.2. Определяне на оптималното количество
на стабилизиращите добавки.
4.3.3. Получените смеси трябва да отговарят
на следните изисквания:
а) максимален размер на зърната – не поголям от 56 mm;
б) коефициент на разнозърност – не по-малък от 10;
в) стойност на показателя за носимоспособност (СВRmin) – не по-малка от 30 %;
г) съдържание на хлориди – не повече от 8 %;
д) съдържание на сулфати – не повече от 4 %;
е) индекс на пластичност (Ip) – не по-голям
от 6 %.
5. Укрепването на откосите се извършва по
индивидуален проект, одобрен от възложителя.
Основните начини за укрепване на пътните
откоси може да се прилагат самостоятелно или
комбинирано в зависимост от конкретните условия на обекта, както следва:
а) укрепване с готови стоманобетонни елементи;
б) биологично укрепване чрез затревяване
или засаждане на храсти и дървесни видове;
в) укрепване на скални откоси със стоманени
мрежи;
г) укрепване с геотекстилни продукти (гео
мрежи, тъкани и нетъкани силно заздравени
геотекстилни материали);
д) укрепване чрез фашини, габиони и др.
5.1. Укрепването на откосите със стоманобетонни елементи се прилага при лесноразмиваеми
песъчливи или глинести почви и при глинести
почви, склонни към пълзене или пластично
изтичане, при наклон на откоса от 1:1 до 1:3.
Стоманобетонните елементи се изпълняват от
бетон съгласно БДС Е���������������������
N��������������������
206-1, а армировка����������
та – от стомана клас В 235/АІ съгласно БДС
4758 „Стомана горещовалцувана за армиране на
стоманобетонни конструкции“.
5.2. Биологичното укрепване на откоси се определя в зависимост от вида на откоса (насипен
или изкопен), височината и наклона му, вида на
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почвата, от която е изпълнен, и характера на
крайпътния терен. Биологичното укрепване на
откоси се извършва по следните начини: чрез
затревяване с тревни семена или подреждане на
чимове или чрез засаждане на храсти и дървесни
видове при откоси от глинести почви, където
има опасност от поява на деформации вследствие
на локално свличане и пластично изтичане. В
урбанизирани територии или в близост до тях, в
обхвата на пътни възли и др. при комбинирано
укрепване от бетонни елементи се препоръчва
затревяването да е с цветни тревни култури,
създаващи добър естетичен вид на откоса.
5.3. Укрепването на откосите с геотекстилни
продукти се извършва по индивидуален проект
в зависимост от технологията и указанията за
прилагане на производителя.
5.3.1. Основни изисквания при укрепване с
геотекстилни продукти:
а) геотекстилът да е защитен от механични
и химични повреди;
б) геотекстилът, който е чувствителен на
UV-лъчи, да не се излага продължително време
на прякото действие на слънчевата светлина от
доставянето до влагането му в откоса;
в) пластът, върху който ще се полага геотекстилът, да е без издатини и заострени места,
които могат да предизвикат повреда при влагане
и експлоатация;
г) при полагането да се осигури постоянен
контакт на геотекстилния материал с повърхността, без да се допуска разтягане и приплъзване
при изпъкнали и хлътнали места;
д) покриването на геотекстилния материал
със земна маса да се извърши веднага след полагането му;
е) да се избягва директният контакт на геотекстилни материали от полиестер, които нямат
защитно покритие, с бетонни елементи; не се
допуска използването на геотекстили от полиестер без защитно покритие при досег с алкална
почва (pH > 9), стабилизация с вар или цимент;
ж) платната от геотекстилни материали трябва
да са свързани здраво едно с друго съгласно БДС
EN ISO 10321 „Геотекстил. Изпитване на опън
на местата на свързване (шевове по метода на
широки ленти)“;
з) геотекстилните платна да се полагат върху
линията на наклона на откоса; страничното припокриване по дължината на производственото
направление на геотекстилните платна по линията на откоса трябва да е не по-малко от 30 cm;
и) храстите и дървесните видове трябва да се
насаждат в предварително направени прорези,
които се изпълняват по направление на главното
натоварване, т.е. надлъжно по наклона на откоса, като не се допускат кръстообразни прорези;
й) геотекстилните продукти, които поемат
опънни сили, по-малки от 0,5 kN/m 2 , се закрепват
в отделни точки с анкери и при необходимост
може да се поставят напречно дървени летви,
захванати с анкери;
к) геотекстилните продукти, които поемат
опънни сили, по-големи от 0,5 kN/m 2 , трябва да
се закрепват с външна защитна мрежа (стоманена или геосинтетична) с линейно анкериране.
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5.3.2. Укрепването на откоси с геотекстилни
продукти в зависимост от предназначението,
продължителността на действие, вида на почвата и наклона на откоса на насипа се извършва
съгласно табл. 5, 6 и 7.

Таблица 5
Предназначение

Вид на геотекстилния
материал

Защита на вегетаци- Тъкан геотекстил, гео
онния пласт (на ко- мрежи, многослойни геореновата система)
текстили (тип „дюшек“)
Ерозионна защита

Нетъкан геотекстил,
многослойни геотекстили
(тип „дюшек“), геомрежи
за ерозионен контрол

Озеленяване с пръс- Тъкан геотекстил, мнонати семена
гослойни геотекстили
(тип „дюшек“)
Хидропосев

Всички видове геотекстил

Таблица 6
П р од ъ л ж и т е л н о с т н а
действие на геотекстила

Суровини

Дългосрочно действие
(при ерозионна защита
през цели я период на
експлоатация на съоръжението)

Синтетични влакна и
плоскости: полиестер
(П ЕК); пол ие т и лен
(ПЕ); полипропилен
(ПП) – стабилизирани срещу действието
на UV-лъчи; полиамид
(найлон 6,6) и др.

Краткосрочно действие
(при ерозионна защита
до вкореняване на засадените растителни видове
в повърхностния слой на
откоса)

Естествени влакна и
плоскости: юта, кокос,
памук, лико, лен, тръстика (камъш); изкуствени влакна (гниещи,
х у м усообразу ващ и):
целулоза и др.

Таблица 7

Вид
на
почвата на
насипа

Наклон на откоса
на насипа

Максимално допустим характеристичен
размер на отворите
(Q90) на геотекстила
в mm по време на
поникване на растителни видове:
веднага

поведо 2 че от
месеца 2 месеца

Свързана

Не по-голям от 400
Не по-малък от 400

-

4.d90

2.d90

Не
свързана

Не по-голям от 350
Не по-малък от 350

8.d90
4.d90

4.d90
2.d90

2.d90
1.d90

Забележки:
1. d 90 е диаметърът на зърната, които участват
с 90 % в зърнометричната крива на строителната
почва по откоса.
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2. При опасност от ерозия по откоса на изкопа
(наси па�����������������������������������
)����������������������������������
за д ъ л ж и т ел но се оп редел я хара к т еристичният размер на отворите на геотекстила
съгласно БДС EN ISO������������������������
���������������������������
�����������������������
1����������������������
2956 „Геотекстил
�����������������
и подобни на геотекстил продукти. Определяне на
характеристичния размер на отворите“.

÷

∅

÷

÷

5.4. Укрепване на откоси с фашини и габиони
5.4.1. Укрепването на откоси с фашини се прилага при пътища от по-нисък клас и в случаите,
когато техните откоси са подложени на действието на подравящи води със скорост на водното
течение 2,5 ÷ 3,0 m/s.
Фашината се изпълнява от връзка от пръти с
диаметър 0,25 ÷ 0,30 m или 0,70 ÷ 1,0 m с дължина
1,50 ÷ 4,50 m и диаметър 2 ÷ 4 cm. Те се превързват
с тел или с насмолено въже през 0,75 ÷ 1,0 m и на
разстояние 0,30 ÷ 0,50 m от краищата им.
Фашините могат да бъдат лек тип, когато са
само от клони, и тежък тип, когато в клоните е
вплетен чакъл с размер на зърната 31,5 ÷ 63 mm
(фиг. 2).

÷

≤

Фиг. 2. Укрепване на откоси с фашини

5.4.2. Укрепването на откоси с габиони се
прилага при по-стръмни откоси и в случаите,
когато те са подложени на действието на бързотечащи води със скорост 4 ÷ 6 m/s.
Габионите се изпълняват като сандъци или
цилиндри (фиг. 3, букви „а“ и „б“) със скелет
от стоманени пръти ∅ 14, обвит с мрежа от
поцинкована тел с ∅ 2 ÷ 5 mm, напълнени с
камъни.��������������������������������������
Разполагат
�������������������������������������
се като контрафорс в петата на насипа или в долната част на откоса му
като габионен дюшек (фиг. 3, букви „в“ и „г“).
Стоманените пръти са в съответствие с изискванията на БДС 4758 за к лас АІ, а мрежата от
поцинкована тел съответства на изискванията
на БДС EN 10223 „Стоманен тел и изделия от
тел за огради“. Когато габионите са подложени
под действието на вода, в тях не се използват
разпадащи се (размекващи се) при контакт с
вода скални материали (мергели, аргелити и др.).

Фиг. 3. Укрепване на откоси с габиони

6. Дейностите, свързани с поддържането на
елементи на конструкцията на пътните съоръжения и принадлежности, са насочени към поддържане на експлоатационните характеристики
на елементите на конструкциите на пътните
съоръжения и принадлежности.
6.1. Дейностите, свързани с поддържането на
мостовите конструкции, изградени от стоманобетон, в т.ч. заздравяването на бетонното покритие
на армировката (повърхностни олющвания и
оронване на материала), включват процеси, които се извършват в следната последователност:
а) почистване и подготовка на повърхността
на повреденото покритие, в т.ч. отстраняване на
продуктите от корозия на армировката и нанасяне
върху нея на антикорозионно защитно покритие;
б) обрабо т ва не на повредено т о м яс т о с
полимерциментен разтвор, полимербетони и
полимерразтвори, епоксидна смола, смес от
епоксидна смола и цимент, битумна емулсия,
торкретбетон и др.; използваните продукти са
в съответствие с изискванията на БДС EN 4718
„Смеси бетонни. Технически изисквания“, БДС
EN 934-2 „Химични добавки за бетон, разтвор и
инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки
за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикиране“, БДС EN 1504
„Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни конструкции. Определения,
изисквания, контрол на качеството и оценка
на съответствието“, БДС EN 1542 „Продукти и
системи за защита и възстановяване на бетонни
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конструкции. Методи за изпитване. Измерване на
сцеплението при натоварване на опън“, БДС 9086
„Смоли епоксидни“ и БДС EN 206-1/НA „Бетон.
Част 1: Спецификация, свойства, производство
и съответствие. Национално приложение (НА)
на БДС EN 206-1“;
в) технологията за полагане на продуктите
за обработка се изпълнява в съответствие с
указанията на производителя;
г) при изпълнение на новото покритие се
осигурява сцепление към основната конструкция
най-малко 1,5 МРа при натоварване на опън, като
се извършват най-малко три единични изпитвания на ремонтираната връхна конструкция или
на подпорите на моста съгласно БДС EN 1542;
д) когато повреденото място се обработва с
епоксидни смоли или битумна емулсия, върху
тях се посипва чист пясък с размери на зърната
от 0,5 до 1,0 mm.
6.2. Дейностите, свързани със запълването
на пукнатини на мостовите конструкции от стоманобетон и каменна зидария в зависимост от
тяхната широчина, дълбочина и местоположение,
се изпълняват чрез шпакловане, запечатване
(пломбиране) и инжектиране.
Класифицирането на пукнатините, принципите и методите за ремонтиране, както и изискванията към материалите и тяхното полагане се
определят съгласно БДС EN 1504 „Продукти и
системи за защита и възстановяване на бетонни
конструкции. Определения, изисквания, контрол
на качеството и оценка на съответствието“.
6.3. Дейностите, свързани с поддържането на
мостовите конструкции от стомана, включват
възстановяване и подновяване на антикорозионното покритие и технологични операции, които
се извършват в следната последователност:
а) отстраняване на старото антикорозионно
покритие (боя);
б) обследване на почистената повърхност за
наличие на пукнатини, обезмасляване с коресилин или друг маслоразтворител и грундиране;
в) последователно нанасяне на три слоя ново
покритие от същия вид или съвместимо със старото при спазване на технологията за полагане
в съответствие с указанията на производителя;
г) работите, свързани с възстановяването на
антикорозионното покритие, се извършват при
сухо време и температура на въздуха 5 ÷ 25 0 С;
почистената площ се грундира същия ден, а
местата около болтове, нитове, шевове и краища
на свързващи плочи се грундират двукратно.
6.4. Дейностите, свързани с поддържането на
мостови конструкции от каменна зидария, включват подмяна на изветрял или извлечен между
камъните разтвор и технологични операции,
които се извършват в следната последователност:
а) разрушеният разтвор се отстранява до
здрава основа (min 5 cm дълбочина);
б) при опасност от разхлабване на връзката
между камъните се извършва временно допълнително заклинване помежду им;
в) местата на фугите се овлажняват и се полага
нов циментно-пясъчен разтвор 1:2 с интензивно
щиковане;
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г) отстраняват се временните клинове и местата им се попълват с разтвор в съответствие с
изискванията на БДС EN 998-2 „Изисквания за
разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане“.
6.5. Дейностите за поддържането на мостови
конструкции от дърво са свързани със:
а) притягане на разхлабените болтове (извършва се двукратно през първата година от
експлоатацията, а след това – един път годишно)
и гресиране на резбата на болтовете;
б) полагане на антисептична защита чрез
повърхностно измазване и импрегниране и инжектиране с маслени (каменовъглено креозотово
масло, антраценово масло, карболинеум) или
водни (натриев флуорид, натриево-силициев
флуорид) антисептици.
6.6. Почистване на пътните принадлежности – пътни знаци, ограничителни системи за
пътища от бетонни и стоманени елементи, парапети, направляващи стълбчета и др., от прах,
кал, сняг, лед и други замърсявания с оглед
запазване на необходимите им експлоатационни
характеристики.
Повърхността на пътните знаци се почиства
със средства, които не съдържат абразив, не са
силно кисели, не са силно алкални (препоръчва
се рН от 6 до 8) и не съдържат увреждащи разтворители, като оборудването за почистване да
не е с разпръскване под високо налягане.

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 4
Основни работи за текущо поддържане и текущ
ремонт на елементите в обхвата на пътя и на
пътните съоръжения и принадлежности
1. Основни работи за текущо поддържане и
текущ ремонт на елементите в обхвата на пътя
1.1. Основните видове работи за тек у що
поддържане и ремонт на пътните настилки са,
както следва:
1.1.1. с трошенокаменно покритие:
а) почистване на повърхността на покритието
от прах, кал, пясък, свободни каменни материали, земни маси, клони, остатъчни материали
от зимното поддържане и др.;
б) намитане на изхвърлените от движението
фракции или пясък;
в) създаване на условия за бързо и ефикасно
оттичане на повърхностните води;
г) ремонт на отделни повреди и деформации – изкърпване на дупки, запълване на коловози, отстраняване на неравности, вълни и
слягания, обезпрашаване и др.;
1.1.2. настилки с асфалтови покрития:
а) почистване на повърхността им от прах,
кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др.;
б) почистване на повърхността им от разливи на масло, битум и други течности, опасни
за настилката и за участниците в движението;
в) ремонт на мрежовидни пукнатини, обхващащи цялата конструкция на настилката;
г) ремонт на единични пукнатини и на пукнатини от обемни изменения;
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д) ремонт на пукнатини в близост до ръба
на настилката, по надлъжната фуга и породени
при хлъзгане на настилката;
е) изкърпване на дупки;
ж) възстановяване на ускорено износване
на покритието;
з) отстраняване на коловози;
и) напречни вълни и изтласкване;
й) ремонт на слегнали места и изду ти части
на настилката;
к) ремонт на места с избил битум на повърхността на настилката (изпотяване);
1.1.3. настилки с паважно покритие:
а) почистване на повърхността им от прах,
кал и др.;
б) ремонт на повреди по настилката, свързани
с деформации на земното легло – пропадания,
подувания, коловози, напречни вълни и др.;
в) ремонт и стабилизиране на банкетите;
г) подравняване и подобряване на устойчивостта на бордюрните камъни;
д) пренареж дане на разместените паважни
блокчета.
1.2. Основни видове работи за текущо поддържане и ремонт на средната разделителна
ивица, на банкети, откоси и съоръжения за
отвеж дане на повърхностни води
1.2.1. Основните работи за текущ ремонт
на с ред ната ра здел и т ел на и ви ца, коя т о с е
състои от тревни площи, жив плет и храсти,
са: обрабо т ва не на поч вата, пол и ва не п ри
необходимост, косене на т рева, наторяване,
плевене, пръскане с химикали срещу плевели,
подрязване на храсти и др.
1.2.2. Основните работи за текущ ремонт на
банкетите са: системно почистване, окосяване,
подравняване, профилиране и оформяне с оглед
осигу ряване на необходимата равна повърхност и нак лон за безпрепятствено оттичане
на повърхностните води от пътното платно в
окопите или извън обхвата на пътя.
1.2.3. Основните работи за текущ ремонт на
откосите са: осигуряване на стабилитета на земното платно и на условия за свободно оттичане
на повърхностните води до водоотвеж дащите
устройства и съоръжения или в терените извън
обхвата на пътя, периодично косене на трева
по повърхността им, отстраняване на отделни
малки повреди по тях и др.
1.2.4. Основните работи за текущ ремонт на
съоръженията за отвеждане на повърхностните
води и на водите, които се стичат в обхвата на
на пътя, в т.ч. отводнителни и предпазни окопи,
отводнителни улеи и риголи, са: почистване от
наносни почви, растителни и други материали,
попаднали в обхвата на пътя, възстановяване
на напречния и надлъжния профил на окопа
ч рез оформ я не на на п реч но т о м у сечение,
подравняване и/или удълбочаване, възстановяване и/или ремонт на подмити у частъци с
ерозирала почва, възстановяване и/или ремонт
на облицовката на окопа, възстановяване и/или
ремонт на предпазни насипни диги, възстановяване на подмити или пропаднали елементи
от облицовката на улея, възстановяване и/
или ремонт на прагове при петата на насипа,
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възстановяване на геометричното положение
и/или подмяна на бетонните бордюри, оформящи втока на улея.
1.3. Основните видове работи за тек у що
поддържане и ремонт на пътните съоръжения
са, както следва:
1.3.1. Основни ви дове рабо т и за тек у що
поддържане и ремонт на пътното платно при
съоръжения:
1.3.1.1. на асфалтовите настилки на пътното
платно при съоръжения – съгласно т. 1.1.1;
1.3.1.2. на дилатационната фуга – установяване на причина и подмяна по индивидуален
проект;
1.3.1.3. на хидроизолацията – локализиране
на повредата и изпълнение по индивидуален
проект;
1. 3.1.4. н а о т в од н и т е л и т е – поч ис т в а не,
подмяна на счупени или липсващи решетки и
отводнителни тръби или удължаване на скъсени
отводнителни тръби;
1.3.1.5. на пътните принадлежности, в т.ч.
п редпазни ог ра ди, парапет и и освет и телни
инсталации, са съгласно т. 1.4;
1.3.2. на лагери на съоръжения – почистване,
обмазване с графитна смазка, пребоядисване,
защита срещу намокряне и подмяна по индивидуален проект;
1.3.3. на подходи към мостови съоръжения,
в т.ч. банкети, откоси, конуси, отводнителни
улеи и окопи – съгласно т. 1.4;
1.3.4. на бетонни и стоманобетонни конструкции – подготовка на ремонтираната повърхност, обработка на повърхността, полагане на
бетонна смес, уплътняване и грижи за прясно
положения бетон;
1.3.5. на стоманени конструкции – частичен ремон т на ан т икорозионното пок ри т ие
и подмяна на единични дефектни нитове и
високоякостни болтове;
1.3.6. на конс т ру к ц и и о т к а мен на зи дари я – подм яна на едини чни и ли извет рели
кам ъни, възстановяване на извет рял и ли
извлечен разтвор, запълване на пукнатини и
отстраняване на други повърхностни повреди;
1.3.7. на дървени конструкции – почистване
на конструкцията от кал, наносни материали
и застояла вода, подмяна на изхабени талпи
от дървената настилка при загуба на носещата способност над 20 %, защита на дървената
настилка с асфалтобетонно покритие, подмяна
на дефектни болтове с нови, отстраняване на
хлабини на връзките, поставяне на обръчи-стеги в краищата на гредите, ремонт на отделни
елементи от мостовата конструкция при напукване, счупване и загниване;
1.3.8. на долно строене, конуси и речно легло – редовно почистване на конструкцията на
подпорите от наслагвания на кал, отпадъци,
наноси и растителност, грижи за правилното
функциониране на отводнителните системи,
вк л. редовно почистване на отводнителните
отвори (барбакани) в конструкцията на подпорите, отстраняване на растителност (дървета,
храсти) и наноси в речното легло, възпрепятстващи правилното оттичане на водите под
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моста, грижи за растителност та, укрепваща
откосите на конусите и принадлежащите на
моста у частъци от пътя;
1.3.9. на п ът н и т у нел и – оси г у ря ва не на
ефикасно и бързо отвеж дане на почвените и
повърхностните води, своевременно отстраняване на възникналите повреди по облицовката и
платното за движение, поддържане в изправност
на осветителната и вентилационната у редба и
укрепване на планинския масив с оглед предотвратяване на свличащи се каменни блокове
около порталите и др.;
1.3.10. на подпорни с т ени – п роверка на
отводнителните устройства, свързани с подпорните стени (дренажи, барбакани, окопи),
както и на причините, които ги пора ж дат,
отстраняване на частични повреди и дефекти
(олющвания и оронвания по повърхността на
стените и образуване на пукнатини), ремонт
на фугите меж ду отделните ламели;
1.3.11. на водостоци – ревизиране и редовно поч ис т ва не на водос т ока, на под ход и т е
към него (казанчета, канавки, улеи и др.) и
на оттока от тиня, кал, пясък, растителност
и други материали, попаднали в обхвата на
нап речно т о им сечение, кои т о зат ру дн яват
тяхното функциониране, почистване или направа на нови задържащи прегради пред втока
на водостока, възстановяване на откосите и
дъното на канавките, свързани с водостока,
корекция на радието преди втока (ако е необходимо), възстановяване и/или подмяна на
повредени елементи от облицовката на радието
и канавките, възстановяване на зидарията на
казанчетата, възстановяване на ерозирали или
повредени прагове между крилата, вкл. изграждане на нови, заскаляване или бетониране на
речното легло около водостока или направа
на прагове с оглед стабилизиране на речното
дъно и избягване на подравяния, възстановяване и/или ремонт на зауствания на дренажни
тръби в казанчетата, ремонт на възникнали
повреди и дефекти по челните стени и крила
на водостоците, вк л. подмяна на пропаднали
сглобяеми елементи, както и ремонт или цялостно възстановяване на хидроизолацията на
засипаните им повърхности, ремонт на повреди
по стени, плочи, тръби и други елементи на
конструкцията на водостока, възстановяване
и/или подмяна на слегнали, пропаднали или
повредени елемен т и на т ръбоп ровода, вк л.
тяхното легло, ремонт на фугите меж ду звената
на тръбопровода и възстановяване на хидро
изолацията им и др.;
1.3.12. на тръбни дренажи – почистване на
тръбопровода и на заустването на дренажа от
наносни почви, растителни и други материали,
попаднали в обхвата на напречното му сечение, които затрудняват функционирането му,
подмяна на дрениращия материал над тръбния
дренаж, възстановяване и/или подмяна на слег
нали, пропаднали или повредени елементи на
тръбопровода, вк л. материала на леглото на
дренажа, ако е необходимо, възстановяване и/
или ремонт на зауствания на дренажни тръби;
1.3.13. на филтрационни дренажи с геотекстилни материали – почистване на заустването
на дренажа от наносни почви, растителни и
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д ру г и мат ериа л и, под м я на на д рен и ра щ и я
минерален материал, подмяна на повредени
геотекстилни материали;
1.3.14. на съоръжение за събиране и ревизиране на вода (напречни отводнители, водоприемни
и събирателни шахти) – почистване на втока
(вк л. водоприемните шахти) от наносни почви,
растителни и други материали, попаднали в
обхвата на напречното му сечение, които затрудняват функционирането му, възстановяване
и/или подмяна на решетката на водоприемната
шахта, възстановяване и/или подмяна на слег
нали, пропаднали или повредени елементи от
тръбопровода, възстановяване и/или ремонт на
повредени челни стени и прагове при оттока
на отводнителя.
1.4. Основните видове работи за тек у що
поддържане и ремонт на видовете пътни принадлежности са, както следва:
1.4.1. на вертикалната сигнализация – почистване на пътните знаци от прах, кал, сняг и
лед, възстановяване на липсващи и/или подмяна
на повредени и/или неизпълняващи функцията
си по предназначение пътни знаци, поправка
или подмяна на закрепващите устройства на
пътните знаци, възстановяване и/или ремонт
на светофарни уредби и др.;
1.4.2. на хоризонталната маркировка – почистване, подсушаване на пътната повърхност
и полагане на маркировката;
1.4.3. на ограничителните системи за пътища
от бетонни елементи – почистване и измиване,
възстановяване на отводнителните им проходи
и на повредените повърхности, демонтаж на
силно увредени и неизпълняващи функциите си
елементи и монтаж на нови елементи от същия
вид или възстановяване на увредения участък;
1.4.4. на ограничителните системи за пътища от стоманени елементи – почистване и
измиване, подмяна на повредени елементи с
нови с аналогични характеристики, подмяна
на повредени и възстановяване на липсващи
светлоотразителни елементи, възстановяване
на височината на оградата от 0,75 m от пътното платно, зануляване на начало и край на
ограничителната система, възстановяване на
антикорозионното покритие;
1.4.5. на парапетите – почистване и измиване, ремон т и/и ли подм яна на повредени
елементи, възстановяване на антикорозионното
покритие и др.;
1.4.6. на предпазните мрежи – почистване и
измиване, ремонт и/или подмяна на повредени
елементи, възстановяване на антикорозионното
покритие и др.;
1.4.7. на направляващите ст ълбчета – почистване и измиване, демонтаж на повредени
и монтаж на нови стълбчета;
1.4.8. на път ното осветление – отст ран яване на частични повреди по осветителните
с т ъ л б о в е и ко н з о л и , о с в е т и т е л н и т е т е л а ,
оперативното управление (фотоелектрически
устройства, релета за управление и контрол
и др.) и захранващите електрически шкафове,
електронепроводими покрития, зануляващи и
заземяващи устройства.
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Приложение № 3
към чл. 13, ал. 2 и 3, чл. 14, ал. 2,
чл. 16, ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 2 и чл. 21, ал. 3 и 4
Правила, организация и технология на работите за зимно поддържане на пътищата
1. За републиканските пътища изискванията към експлоатационното състояние на платното за
движение в зависимост от нивото на зимно поддържане и срока за изпълнение са определени в табл. 1.
Таблица 1
Ниво
на
зимно
поддържане

A

Максимален срок за
при снегопочист- след провеждане на снегопочистването и дейности за провеждане
ване
предпазване от заледявания
на мероприятия
допустима дебесъстояние на повърхност- срещу хлъз
лина на снежната наличие на уплътнен пласт
та на платното за движегане,
покривка при
върху пътното покритие
ние
h1)
снеговалеж, cm
Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение

Интензивност на
движение,
МПС/ден

> 4000

3

По изключение на отделни места или участъци, в
които не е разрешено използването на химични вещества

Обработена с химични
вещества за стопяване на
снега и леда или опесъчена пътна повърхност

2

3

Б

2000 – 4000

5

Обработена с химични
На отделни участъци
вещества за стопяване на
Подравнена повърхност на
снега и леда или опесъчеуплътнения снежен пласт
на пътна повърхност

В

500 – 2000

7

По цялата дължина на пътя Опесъчена пътна повърхПодравнена повърхност на ност в участъци с трудни
уплътнения снежен пласт
условия за движение 2)

5

10

По цялата дължина на
Опесъчена пътна повърхпътя. На места с неравна
ност в участъци с трудни
повърхност на уплътнения
условия за движение
снежен пласт

8

Г

< 500

1)
Максималният срок за провеждане на мероприятията е времето в часове (h) от момента на спиране
на снеговалежа или от момента на констатиране на заледяването по пътищата до момента на постигане
на изискванията.
2)
„Участъци с трудни условия на движение“ са надлъжни наклони, по-големи от 3 %, хоризонтални
криви с малки радиуси, пътни кръстовища, автобусни спирки, големи пътни съоръжения, пътни участъци
в близост до реки и водоеми, зони с голямо пешеходно движение и други участъци, при които се налага
интензивно използване на спирачки.

2. За общинските пътища изискванията към експлоатационното състояние на платното за движение в зависимост от нивото на зимно поддържане и срока за изпълнение са определени в табл. 2.
Таблица 2
Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение
Ниво
на
зимно
поддържане

1

N-1

Максимапри снеслед провеждане на снегопочистването и меро- лен срок
гопочистприятия за предпазване от заледявания
за проване
Състояние на движевеждане
допустинието през зимния
на мерома дебепериод
приятия
лина на
срещу
наличие на уплътнен
състояние на повърхснежната
хлъзгане,
пласт върху пътното
ността на платното за
покривка
hi
покритие
движение
при снеговалеж,
cm
2
Пътят е отворен за движение през целия зимен период и по всяко
време на денонощието

3

4

5

6

5

По изключение на отделни места или участъци, в които не е разрешено използването
на химични вещества

Обрабо т ена с х и м и ч н и
вещества за стопяване на
снега и леда или опесъчена
пътна повърхност

3
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1

2

4

N-2

Пътят е отворен за движение през целия зимен период и по всяко
време на денонощието,
с изключение на малки участъци от пътя
с трудни условия за
движение, където то
може да бъде преустановено за 2 – 3 часа до
почистване на снега и
отстраняване на хлъзгавостта

N-3

Доп уска се о тделни
участъци от пътя да
бъдат затваряни за попродължителен период
от време до почистване
на снега и отстраняване на хлъзгавостта

N-4

Допуска се целият път
или отделни участъци
Няма
от пътя да бъдат затва- изисква- Няма изисквания
ряни през целия зимен
ния
период

БРОЙ 91
5

6

7

На отделни участъци
Обрабо т ена с х и м и ч н и
Под ра внена повърхвещества за стопяване на
ност на уплътнения
снега и леда или опесъчена
снежен пласт
пътна повърхност

4

10

По ц ялата дъл ж ина
на пътя
Уплътнена пътна повърхПод ра внена повърх- ност в участъци с трудни
ност на у плътнени я условия за движение
снежен пласт

5

Няма изисквания

Няма
изисквания

3. Последователността на провеждане на снегозащитните мероприятия на пътните участъци за
републиканските и общинските пътища в зависимост от категорията на участъка, опасността от
снегонавяване и напречния профил на пътя е съгласно табл. 3.
Таблица 3
Категория на участъка

Характеристика на участъка

Последователност на провеждане на снегозащитните
мероприятия

Неразкрити изкопи с дълбочина до
3 – 4 m, чиито откоси откъм страната
І – участъци с големи снегонаСнегозащитните мероприятия се
на преобладаващите ветрове не могат
вявания
провеждат най-напред
да задържат цялото количество отлаган сняг
Разкрити изкопи с дълбочина до
1,0 – 1,5 m и с наклон на откосите, Снегозащитните
мероприятия
ІІ – участъци със средни снегопо-малък от 1:6, нулеви напречни про- се провеждат едновременно или
навявания
фили и малки насипи с височина, по- след тези по І категория
малка от НС*
ІІІ – участъци с малки снегона- Насипи с височина, по-голяма от НС, Снегозащитните мероприятия се
вявания
но по-малка от Нн**
провеждат най-накрая
Насипи с височина, по-голяма от Нн.
ІV – участъци без снегонавява- Дълбоки траншейни изкопи, чиито от- Снегозащитни мероприятия не се
ния
коси задържат цялото количество пре- провеждат
несен и отлаган от виелиците сняг
*НС е максималната дебелина на снежната покривка в m за 10-годишен период.
**Н н е необходимата височина на насипа: Н н = НС + 0,8 m.

4. Снегозащита на пътищата
4.1. Крайпътни зелени пояси
Снегозащитните зелени пояси се изграждат по схемите, показани на фиг. 1. Разстоянието до
пътя, широчината и броят на редовете в пояса са в зависимост от обема на снегопренасянето (табл.
4). Между редовете в пояса се осигурява разстояние 2,50 m, а между отделните дървета и храсти в
редовете – 0,7 m.
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Таблица 4
Номе р Об ем на
на схе- снегопремата насянето,
m 3/m

Разстояние от ръба
на пътното
платно, m

Широчина на
зеления
пояс, m

Бр ой
на редовете
в пояса

І

25

20

4

2

ІІ

26 – 50

30

9

4

ІІІ

51 – 75

40

12

4

ІV

76 – 100

50

24

6

÷

С Т Р. 3 9

1

2

3

4

Обща решетъчност

%

60

60

Решетъчност в
горната половина

%

50

48

Решетъчност в
долната половина

%

70

72

Коефициент на
разпределение
на решетъчността

%

1,40

1,50

Разход на материали за един
щит

m3
kg

0,03

Телена мрежа (13)
Арматура (15)
Ламарина (10 – 12)

Маса на един
щит

kg

22 – 25

38 ÷ 40

Тип І

∅ 16

∅

Тип І а

Фиг. 1. Схеми на снегозащитни зелени пояси

4.2. Предпазни огради от преносими инвентарни щитове
4.2.1. Предпазните огради от преносими инвентарни щитове (фиг. 2 и 3) се изграждат от
преносими инвентарни елементи.
Техническите характеристики на използваните
типове инвентарни щитове трябва да отговарят
на изискванията на табл. 5. Те трябва да са устойчиви на ниски температури, да са удобни за
пренасяне, монтиране и съхранение и да имат
продължителен експлоатационен срок.
Таблица 5
Показатели

1

Единица
мярка

∅∅16

Фиг. 2
∅ 20
∅ 20

∅ 20

Инвентарен щит
тип I

тип II

2

3

4

Височина

m

1,50

1,50

Дължина

m

2,00

4,00

Фиг. 3
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4.2.2. Разполагането на предпазните снегозащитни огради спрямо пътя зависи от посоката на преобладаващите ветрове, обема на
снегопренасянето, трасето на пътя и др. По
възможност снегозащитните огради се монтират
перпендикулярно на посоката на преобладаващите ветрове. На фиг. 4 са показани принципни
схеми за разполагане на оградите. На фиг. 5
е илюстрирано разполагането на предпазни
снегозащитни огради в повече от 1 ред. Ориентировъчните разстояния на снегозащитните
огради от ръба на банкета в зависимост от
обема на снега, пренесен през пътя за един
зимен период, са посочени в табл. 6.
а)

б)

в)

Фиг. 4. Разполагане на снегозащитни огради в
зависимост от посоката на вятъра:
а) успоредно на пътя; б) косо на пътя; в) в крива

Фиг. 5. Разполагане на предпазни снегозащитни
огради в повече от 1 ред

ВЕСТНИК
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Таблица 6

Обем на снегопренасянето,
m 3/m
Под
26 ÷
51 ÷
Над

25
50
75
76

Разстояние от ръба на банкета до оградата при височина на снегозадържащата
ограда Н = 1,50 m, m
20 ÷ 25
35
45
55

4.2.3. Снегозащитните огради се изпълняват 10
дни преди очакваната дата на първия снеговалеж.
4.3. Снегопочистване на пътищата
Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно. Отстранените снежни
маси се изхвърлят извън пътното платно и се
разстилат в обтекаеми за снежноветровия поток
форми с наклони на откосите 1:6 ÷ 1:8. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на
пътя, особено в зоните на пътните кръстовища.
4.4. Разчистване на снежната покривка от
платното за движение
4.4.1. Разчистването на снежната покривка от
платното за движение по републиканските пътища с нива на зимно поддържане А и Б трябва да
започне веднага след побеляване на платното за
движение, а по тези с нива на зимно поддържане
В и Г снегопочистването трябва да започне при
дебелина на снежната покривка с 2 ÷ 3 cm помалка от стойностите съгласно табл. 1.
4.4.2. По общинските пътища с нива на зимно
поддържане N-1 снегопочистването трябва да започне веднага след побеляването на платното за
движение, а по тези с нива на зимно поддържане
N-2 и N-3 снегопочистването трябва да започне
при дебелина на снежната покривка с 2 ÷ 3 cm
по-малка от стойностите съгласно табл. 2.
4.4.3. Снежната покривка по пътищата се
отстранява чрез последователно изтласкване на
снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини могат да се движат непрекъснато
по време на снеговалежа (патрулна система на
снегопочистване) или периодично през определен
интервал от време (периодично снегопочистване).
4.4.4. Времето меж ду две последователни
преминавания на снегорините се избира така, че
дебелината на образувалата се снежна покривка
върху платното за движение да е не по-голяма от
посочените стойности в табл. 1 (за републиканските пътища) или табл. 2 (за общинските пътища).
4.4.5. Патрулната система на снегопочистване
се прилага при снеговалеж по републиканските
пътища, при които е необходимо да се осигурят нива
на зимно поддържане А или Б, и по общинските
пътища с ниво на зимно поддържане N-1 или N-2.
При тази система на снегопочистване комплекти
от снегоринни машини, включващи 2 ÷ 4 броя
леки и тежки едностранни снегоринни плуга, се
движат непрекъснато през цялото време на снеговалежа и последователно изтласкват падналия
сняг от оста на пътя към банкетите.
4.4.5.1. Броят на снегоринните машини се
избира в зависимост от широчината на платното
за движение.
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4.4.5.2. Снегопочистването се извършва по
схемите, показани на фиг. 6.

Фиг. 6. Схеми на патрулно снегопочистване:
а) при двулентови пътища; б) при автомагистрали
4.4.5.3. При патрулно снегопочистване се препоръчва при започване на снеговалежа пътната
повърхност да се обработи с химични вещества
в количество 80 ÷ 100 g/m2 магнезиева луга или
10 ÷ 20 g/m2 промишлена сол, за да се предотврати
залепването и уплътняването на снега върху пътното платно. При интензивни и продължителни
снеговалежи се разпръскват химични вещества
след 2 ÷ 3 преминавания на снегоринните машини.
4.4.5.4. Солните разтвори за предотвратяване
на уплътняването на снега се разпръскват непосредствено след започване на снеговалежа. При
използване на промишлена сол се спазват следните
изисквания:
а) при слаб снеговалеж солта се разпръсква
30 ÷ 40 min след започване на снеговалежа;
б) при силен снеговалеж солта се разпръсква
15 ÷ 20 min след започване на снеговалежа.
4.4.6. Периодичното снегопочистване при снеговалеж се извършва по републиканските пътища с
нива на зимно поддържане В и Г и по общинските
пътища с ниво на зимно поддържане N-3 и N-4
с комплект от снегоринни машини или единични
едностранни или двустранни снегоринни гребла.
4.4.6.1. При интензивни снеговалежи, придружени от частични снегонавявания на пътното
платно, се допуска да се изпълняват само работите
по почистването на платното за движение. В тези
случаи широчината на почистваното платно за
движение по републиканските пътища с нива на
зимно поддържане А и Б и по общинските пътища
с нива на зимно поддържане N-1 и N-2 може да
бъде намалена до 5 ÷ 6 m с оглед създаване на
условия за двупосочно движение с ниски скорости.
Отстраняването на снежните маси в краищата на
платното за движение се извършва след спиране
на снеговалежа.
4.4.6.2. При интензивни снеговалежи по репуб
ликанските пътища с ниво на зимно поддържане
Г и по общинските пътища с нива на зимно поддържане N-3 и N-4 се допуска снегопочистване
само на една лента за движение с уширение за
разминаване през 200 ÷ 300 m.
4.4.6.3. При много неблагоприятни климатични
условия (снежни бури, интензивни снежни виелици
с големи снегонавявания), когато не може да се
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осъществи ефективно снегопочистване, се допуска
работите да се преустановят до спиране на вятъра
и подобряване на времето. В тези случаи се предприемат мерки в съответствие с оперативния план
за действие при утежнени зимни условия.
4.5. Начини за обезопасяване срещу хлъзгане
4.5.1. Разпръскване на минерални материали:
4.5.1.1. Разпръскването на минерални материали
(опесъчаването) на пътищата се извършва с пясък,
каменни фракции, сгурия и др., които отговарят на
изискванията по табл. 1 от наредбата.
4.5.1.2. Солта и пясъкът предварително се
смесват, като пясъко-солените смеси се използват
в съотношение 150 ÷ 200 kg сол на 1 m3 пясък.
4.5.1.3. Разходните норми на минералните
материали за опесъчаване са 100 ÷ 300 g/m2 при
пътни участъци с нормални условия на движение
и 300 ÷ 500 g/m2 при пътни участъци с тежки
условия на движение (определени в забележките
към табл. 1).
4.5.1.4. При междинни опесъчавания по време
на снеговалеж разходните норми са 100 ÷ 200 g/m2.
4.5.1.5. Опесъчаването се прилага предимно по
републикански пътища с нива на зимно поддържане
В или Г и по общински пътища с нива на зимно
поддържане N-2, N-3 и N-4.
4.5.1.6. При републикански пътища с нива А и Б
и при общински пътища с ниво N-1 опесъчаването
се прилага само когато не е разрешено използването на химични вещества или тяхното използване
е неефективно (когато температурите са по-ниски
от минималните съгласно табл. 5 от наредбата).
Опесъчаването се извършва приоритетно в
зависимост от степента и нивото на зимно поддържане на пътя. То се изпълнява по предварително
одобрени схеми.
Минералните материали се разпръскват по цялата широчина на платното за движение.
4.5.2. Разпръскване на химични вещества:
4.5.2.1. За обезопасяване на пътищата срещу
хлъзгане за стопяване на снега и леда се използват
най-често следните химични вещества: техническа
сол (NaCI), магнезиева луга (воден разтвор на
MgCI2) и калциев двухлорид (CaCI2).
4.5.2.2. Солта трябва да отговаря на изискванията
по табл. 2 от наредбата.
4.5.2.3. Използваната при зимното поддържане
магнезиева луга трябва да отговаря на изискванията
по табл. 3 от наредбата.
4.5.2.4. Разходните норми на химичните вещества
за стопяване на снега и леда, както и условията за
тяхното използване са съгласно табл. 5 от наредбата.
4.5.2.5. При снегопочистване по време на снеговалеж може да се използват химични вещества за
предотвратяване на уплътняването и залепването
на снега върху пътното покритие в количество
80 ÷ 100 g/m2 магнезиева луга или 10 ÷ 20 g/m2
промишлена сол.
4.5.2.6. При използване на магнезиева луга
първото разпръскване се извършва веднага след
започване на снеговалежа.
4.5.2.7. При използване на техническа сол при
слаб снеговалеж първото разпръскване се извършва
30 ÷ 45 min след началото на снеговалежа, а при
силен снеговалеж – след 15 ÷ 20 min.
4.5.2.8. При интензивни и продължителни снеговалежи се извършват повторни разпръсквания на
химични вещества след всеки 2 ÷ 3 преминавания
на снегоринните машини.
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4.5.3. Изисквания към машините и съоръженията
за разпръскване:
4.5.3.1. Материалите за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане се разпръскват със специални
уредби, монтирани на товарни автомобили. Уредбите
се оборудват с дозиращи устройства.
4.5.3.2. Устройството за дозиране на твърди материали трябва да позволява регулиране на разходната норма в границите 5 ÷ 50 g/m 2 за химичните
вещества във вид на кристали и 100 ÷ 500 g/m 2
за минералните материали. Устройството трябва
да позволява регулиране на количеството на разпръскваните материали в зависимост от скоростта
на движение на използвания автомобил.

ВЕСТНИК
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4.5.3.3. Устройството за разпръскване на водни
разтвори на химични вещества се оборудва с
помпа за пръскане под налягане 0,2 ÷ 0,3 МРа.
Дозиращото устройство трябва да позволява
регулиране на разпръскваните количества водни
разтвори в границите от 30 до 150 g/m 2.
4.5.3.4. Разпръскващото устройство трябва да
осигурява равномерно разпределение на материалите върху платното за движение. За целта то
трябва да позволява регулиране на широчината
на разпръскване в границите от 2 до 6 m при
устройство с един разпределител и от 4 до 12 m
при устройство с два разпределителя.

Информационно приложение № 4
към чл. 18, ал. 2
Машини и съоръжения за снегопочистване и условия за ефективното им използване
Снегоринни машини и съоръжения

Максимална плътност на
снега за
ефективно
използване
на машините,
g/cm≥

Леки едностранни
плугове, монтирани
на автомобили или
на трактор с мощност до 100 к.с.

Максимална дебелина на
снежния пласт, m

Видове работи, при които e целесъ
образно използването на машините

при използване на пълната широчина
на снегоринния
плуг

при използване на
част
от широчина на
снегоринния плуг

0,30

до 0,30

0,70

Разчистване на снеж- Разчистване на снени покривки по пат гонавявания с малрулната система
ка дебелина; уширяване на ивицата
на разчистване

Тежки едностранни
плугове, монтирани
на автомобили

0,40

до 0,60 – на къси
участъци;
до 0,40 – на дълги участъци

0,80

Разчистване на снежни покривки или на
снегонавявания със
средна дебелина

Уширяване на ивицата на разчистване
при снегонавявания; отстраняване
на снежни валове
върху банкетите

Тежки едностранни
или двустранни плугове, монтирани на
трактори с мощност
над 100 к.с.

0,60

до 1,00

1,20

Разчистване на снегонавявания с голяма
дебелина; пробиване
на траншеи

Разчистване на дебели снежни пок
ривки в планински
райони

Роторни и фрезерни
снегорини

0,70

до 1,50 – за едно
минаване до
1,50;
неограничена дебелина на снежния пласт при
снегопочистване
на пластове

–

Автогрейдери

0,60

0,50

0,60

Разчистване на снегонавявания със средна
дебелина, отстраняване на уплътнен сняг

Отстраняване на
снежни валове в
съчетание с роторни
снегоринни машини

Булдозери

0,70

до 1,00 – за едно
минаване;
неограничена дебелина на снежния пласт при
снегопочистване
на пластове

–

Разчистване на снегонавявания с голяма
дебелина, вкл. снежни лавини

Отстраняване на
уплътнен сняг; изграждане на снегозадържащи снежни
валове

10443

основни
работи

други
работи

Разчистване на снеж- Отстраняване на
ни покривки или сне- снежни валове въргонавявания с голяма ху банкетите
дебелина
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-784
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 42, ал. 6 и чл. 43 от Закона
за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с
извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Еленова гора“, в землището
на с. Скобелево, община Павел баня, област
Стара Загора, обявен като резерват със Заповед
№ 2200 от 30.08.1961 г. на председателя на Главно
управление на горите при Министерския съвет,
от 537,000 дка на 538,800 дка.
2. В границите на резерват „Еленова гора“,
определени с Акта за обявяване по т. 1, попада
имот с номер 001006 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с.
Скобелево, ЕКАТТЕ 66826, община Павел баня,
област Стара Загора, с площ 538,800 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките по границата на резерват „Еленова гора“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) и в Дирекция „Национален парк
Централен Балкан“.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

10501

За министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-785
от 18 октомври 2012 г.
На основание чл. 42, ал. 6 и чл. 43 от Закона
за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с
извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – поддържан резерват „Чамджа“, в землището
на с. Христо Даново, община Карлово, област
Пловдив, обявен като резерват с Постановление
№ ЗП3675 от 15.04.1949 г. на Министерството на
горите, разширен със Заповед № 508 от 28.03.1968 г.
на Министерството на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 76 от 1968 г.) и прекатегоризиран
в поддържан резерват със Заповед № РД-362 от
15.10.1999 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 97 от 1999 г.), от 645,000 дка на
668,292 дка.
2. В границите на поддържан резерват „Чамджа“, определени с актовете по т. 1, попада имот с
номер 000281 съгласно картата на възстановената

собственост за землището на с. Христо Даново,
ЕКАТТЕ 77462, община Карлово, област Пловдив,
с площ 668,292 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на поддържан резерват „Чамджа“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) и в Дирекция „Национален парк
Централен Балкан“.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

10502

За министър:
Ив. Василева

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 286
от 4 септември 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Поповица“,
разположена в землищата на с. Поповица и с.
Селци, община Садово, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение по т. 29 от протокол № 31
от заседанието на Министерския съвет на 22 август 2012 г. разрешавам на „Кариери за чакъл
и пясък – България“ – ЕАД, София, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
110055220, със седалище и адрес на управление – София 1582, район „Искър“, ул. Поручик
Неделчо Бончев 6, да извърши за своя сметка
п роу чване на ст рои телни материа ли – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Поповица“,
разположена в землищата на с. Поповица и с.
Селци, община Садово, област Пловдив, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,70 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
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6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Поповица“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4544333

8641430

2.

4544333

8641858

3.

4543600

8641858

4.

4543028

5.
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5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
За министър:
Евг. Харитонова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Краище“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

8641300

1.

4692000

8549750

4543111

8641135

2.

4692000

8551000

6.

4543696

8641102

3.

4691650

8550700

7.

4543766

8641155

4.

4691500

8550835

5.

4690500

8550500

6.

4689600

8549500

7.

4689300

8548500

8.

4689300

8547500

9.

4689900

8547500

10.

4689900

8547750

11.

4689350

8547750

12.

4689400

8548500

13.

4690000

8549500

14.

4690850

8549500

15.

4690850

8549650

16.

4691350

8549650

17.
10500

4691350

8549540
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РАЗРЕШЕНИЕ № 309
от 23 октомври 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Краище“, разположена в землищата на с. Старо село
и с. Царевец, община Мездра, област Враца
На основание чл. 53, а л. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от
Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100
от 2010 г.) и протоколно решение по т. 14 от
протокол № 37 от заседанието на Министерския съвет на 3 октомври 2012 г. разрешавам
на „Хемус – М“ – АД, гр. Мездра – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
106002703, със седалище и адрес на управление
гр. Мездра, ул. Христо Ботев 1, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Краище“, разположена в землищата на с. Старо
село и с. Царевец, община Мездра, област Враца,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 2,56 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.

РАЗРЕШЕНИЕ № 310
от 23 октомври 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Калугерец“, разположена в землищата на с. Струма и с. Кръстилци,
община Сандански, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 17 от протокол № 38 от
заседанието на Министерския съвет на 10.10.2012 г.
разрешавам на „Бетонстрой“ – ЕООД, гр. Петрич,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
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търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 101047146, със седалище и адрес
на управление – гр. Петрич 2850, ул. Пирин 38,
област Благоевград, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Калугерец“, разположена
в землищата на с. Струма и с. Кръстилци, община
Сандански, област Благоевград:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
За министър:
Евг. Харитонова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Калугерец“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4476950

8488352

2.

4477000

8489000

3.

4476770

8489280

4.

4477030

8489990
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към Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение по т. 15 от протокол № 38
от заседанието на Министерския съвет на 10 октомври 2012 г. разрешавам на „Креди“ – ЕООД,
Монтана – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията под ЕИК 200364430, със седалище и адрес на управление – Монтана 3400,
ул. Цар Иван Шишман 2, ап. 11, да извърши за
своя сметка търсене и проучване на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства, в площ „Кошарата“,
разположена в землищата на с. Дългоделци и
с. Якимово, община Якимово, област Монтана.
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Кошарата“
Координатна система 1970 г.

5.

4477330

8490365

6.

4477330

8490600

7.

4477239

8490680

№

X (m)

Y (m)

8.

4476945

8490565

1.

4741103

8505346

9.

4476625

8490000

2.

4740963

8506548

10.

4476350

8489000

3.

4739806

8506068

11.
10445

4476500

8488500

4.
10446

4739812

8505647

РАЗРЕШЕНИЕ № 311
от 25 октомври 2012 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Кошарата“, разположена
в землищата на с. Дългоделци и с. Якимово,
община Якимово, област Монтана
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства и § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1088
от 19 септември 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 34 от заседание,
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проведено на 13.09.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5
във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2, чл. 71,
ал. 1 и 2 от Закона за защита на потребителите;
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията
на БДС EN 14682:2008 „Безопасност на облекло
за деца. Връзки и шнурове на облекло за деца.
Изисквания“ със следните точки:
3.2. Качулка и област на врата на облекла за
малки деца:
3.2.1. Облеклата, предназначени за малки деца,
не трябва да бъдат проектирани, изработени или
снабдени с връзки, функционални шнурове или
декоративни шнурове в качулката или в областта
на врата.
3.2.3. Раменни презрамки са допустими, при
условие че са конструирани от материал с непрекъсната дължина или шнур, прикрепен към
предната и задната част на облеклото. Декоративни
шнурове, прикрепени към раменни презрамки,
не трябва да имат свободни краища, по-дълги от
75 мм, и фиксираните примки не трябва да са с
обиколка, по-голяма от 75 мм.
3.2.4. Облекла в стил с гол гръб трябва да се
проектират без свободни краища за качулката и
областта на врата.
3.2.5. Шевове или други прикачени орнаменти,
например панделки, не трябва да имат свободни
краища, по-дълги от 75 мм. Всякакви примки не
трябва да бъдат с обиколка, по-голяма от 75 мм.
3.3. Качулка и област на врата на облекла за
големи деца и юноши:
3.3.1. Връзките не трябва да имат свободни
краища.
При отвор на облеклото в най-широката му
част облеклото, поставено в хоризонтално положение, не трябва да има подаващи се примки.
При отвор на облеклото в неговата най-тясна
част, тоест размерът е подходящ за своето предназначение, примката трябва да се издава напред
с максимална обиколка 150 мм.
3.3.2. Функционалните шнурове и щрифелки
за регулиране не трябва да бъдат с дължина, поголяма от 75 мм.
Функционалните шнурове не трябва да се
изработват от еластични шнурове/материали с
изключение на раменни презрамки и горната
част на дрехи с гол гръб.
3.3.3. Краищата на декоративните шнурове не
трябва да бъдат с дължина, по-голяма от 75 мм,
включително и други прикачвания като стопери.
Декоративните шнурове не трябва да се изработват от еластични шнурове/материали.
3.3.4. Раменни презрамки са допустими, при
условие че свободните краища не са по-дълги
от 140 мм от точката, в която те са завързани,
и фиксираните примки са с обиколка не по-голяма от 75 мм.
3.3.5. Облекла в стил с гол гръб трябва да бъдат
конструирани без свободни краища в качулката
и областта на врата.
3.4 Област на талията на облекла, лицева и
опакова страна на облекла:
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3.4.1. Свободните краища на връзките в област
та на талията трябва да се показват най-много
140 мм от всеки край, когато облеклото е отворено
в своята най-широка част, поставено в хоризонтално положение, и не повече от 280 мм, когато
облеклото е близко до предназначения размер.
Връзките без свободни краища трябва да имат
примки с максимална обиколка 280 мм, когато
облеклото е близко до предназначения размер.
3.4.2. Функционалните шнурове и декоративните шнурове и щрифелки за регулиране в областта
на талията трябва да бъдат с дължина най-много
140 мм, включително различните апликации на
декоративните шнурове.
3.4.3. 3а малки деца колани за връзване или
пояси, предназначени за връзване на гърба на
облеклото, са допустими, при условие че, когато
са развързани и измерени от точката, където
те са вързани, те не трябва да бъдат с дължина
повече от 360 мм и когато са развързани, да не
висят под долния край на облеклото.
3.4.4. 3а големи деца и юноши коланите за
връзване или поясите, предназначени за връзване
на гърба на облекло, са допустими, при условие
че, когато са развързани и измерени от точката,
където те са вързани, те не трябва да бъде с
дължина, по-голяма от 360 мм.
3.4.5. 3а двете възрастови групи коланите за
връзване или поясите, предназначени да бъдат
връзвани отпред на облеклото, трябва да бъдат
допустими, при условие че, когато са развързани, трябва да бъдат с дължина не по-голяма от
360 мм, измерена от точката, където те трябва
да бъдат вързани.
3.5. Долни краища на облекла, които стигат
под чатала:
3.5.1. Връзките, декоративните шнурове или
функционалните шнурове, включително всякакви
стопери в долните краища на облеклата, когато
долният край е разположен под чатала, не трябва
да провисват под долния край на облеклото.
3.5.2. Връзки или шнурове в долните краища
на облеклата трябва да са прилепнали спрямо
облеклото, когато облеклото е стегнато или
закопчано.
3.5.3. За облекла, които са проектирани/разработени да стигат до глезена (палта, панталони
или поли), връзките, функционалните шнурове и
декоративните шнурове в долния край трябва да
бъдат изцяло от вътрешната страна на облеклото.
Забележка. Стремената при долния край на
панталоните са допустими.
3.5.4. Щрифелки за регулиране са приемливи,
при условие че не са по-дълги от 140 мм и не
трябва да висят под края на облеклото.
3.6. Област на гърба:
3.6.1. Облекла за деца не трябва да са проектирани/разработени да имат връзки, декоративни
шнурове или функционални шнурове, които да
излязат на гърба или да се вържат на гърба на
облеклото.
3.7. Ръкави:
3.7.1. Връзки, функционални шнурове и декоративни шнурове при долния край на дължината
на ръкава на облекло трябва изцяло да са вътре
в облеклото, когато облеклото е закопчано.
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3.7.2. За малки деца връзките, функционалните
шнурове и декоративните шнурове са допустими
при облеклата с къси ръкави, при условие че
осигуряват ръкавът да стига/завършва над лакътя
и подаващата се дължина е максимално 75 мм,
измерена, когато ръкавът е отворен до неговата
най-широка част и е в хоризонтално положение.
3.7.3. За големи деца и юноши връзките, функционалните шнурове и декоративните шнурове
са допустими при облеклата с къси ръкави, при
условие че ръкавът стига над лакътя и подаващата се дължина е максимално 140 мм, измерена,
когато ръкавът е отворен до неговата най-широка
част и е в хоризонтално положение.
3.7.4. 3а двете възрастови групи щрифелки за
регулиране са допустими за ръкави, при условие че те са не по-дълги от 100 мм и когато са
отворени, не трябва да висят под долния край
на облеклото.
3.8. Други части на облеклото:
Във всички други части на облеклото, без
предварителна насоченост, връзките или функционалните и декоративните шнурове трябва да се
подават не повече от 140 мм, когато облеклото е
отворено до неговата широчина, съгласно които
детските облекла, предназначени за малки деца до
7 години и големи деца и юноши от 7 до 14 години, не трябва да бъдат проектирани, изработени
или снабдени с връзки, функционални шнурове,
декоративни шнурове, еластични шнурове, колани, стремена и щтрифелки в несъответствие с
изискванията на БДС EN 14682:2008 „Безопасност
на облекло за деца. Връзки и шнурове на облекло
за деца. Изисквания“, тъй като са опасни за здравето и безопасността на потребителите поради
риск от удушаване и/или нараняване, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на детски облекла с размери за малки деца
до 7 години и големи деца и юноши от 7 до 14
години, като спортни екипи, суитчери, панталони,
поли, рокли, блузи, камизолки и др., които са
проектирани, изработени или снабдени с връзки,
функционални шнурове, декоративни шнурове,
еластични шнурове, колани, стремена, щтрифелки в несъответствие с изискванията на БДС EN
14682:2008 „Безопасност на облекло за деца. Връзки
и шнурове на облекло за деца. Изисквания“, като
стоки, представляващи сериозен риск и опасни за
здравето и безопасността на потребителите поради
риск от удушаване и/или нараняване.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправи предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
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4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва пред министъра на икономиката, енергетиката и туризма
чрез Комисията за защита на потребителите в
14-дневен срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс или да се оспори
пред съда и без да е изчерпана възможността за
оспорване по административен ред.

10470

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 1131
от 29 септември 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 35 от заседание,
проведено на 20.02.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и предоставен протокол от изпитване съгласно
участието на Комисията за защита на потребителите в Европейски проект „Съвместни действия
за надзора на пазара на преносими стълби“ на
домашна двураменна метална стълба марка „GI
200 doğrular®“, издаден от холандски орган за
безопасност на храните и потребителските стоки
към Министерството на икономическите въпроси,
земеделието и иновациите, заведен с вх. № Ц-01105 от 31.08.2012 г., установяващ че преносими
домашни метални стълби търговска марка „GI 200
doğrular®“, предлагащи се в единична прозрачна
найлонова опаковка, с производствен етикет,
съдържащ следната информация на чужди езици: doğrular® ev ürünleri GI 200, Basamakei www:
dogrular.com.tr, баркод 8 691913 1010ХХ, Made in
Turkiye, и графично изображение за размерите на
стълбите от серията, модел, височина, тип и код,
зависещ от броя на стъпалата: Type: 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10; Code: 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108,
3109, липсват графични или текстови обозначения
за употреба и стандарт, страна на произход Турция
(с описание и снимков материал, публикувани
на интернет страницата на КЗП – www.kzp.bg), не
съответстват на изискванията на EN 131-2:2010,
т. 4.7 „Тестване с натоварване на платформата
и стъпалата“ – при провеждане на изпитването
платформата и стъпалото са се разрушили, което
може да доведе до падане на лицето, което стои
върху нея, при което да се получат сериозни
наранявания, т. 5.11 „Тестване с издърпване на
краката (крака, изработени от една част)“ – по
време на тестването всички крака незабавно са
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се отделили под въздействието на натоварването, при което потребителят може да падне от
стълбата и да получи сериозни наранявания,
което застрашава здравето и безопасността на
потребителите, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на
пазара на преносими домашни метални стълби
търговска марка „GI 200 doğrular®“, предлагащи
се в единична прозрачна найлонова опаковка, с
производствен етикет, съдържащ следната информация на чужди езици: doğrular® ev ürünleri GI
200, Basamakei www: dogrular.com.tr, баркод 8 691913
1010ХХ, Made in Turkiye, и графично изображение
за размерите на стълбите от серията, модел, височина, тип и код, зависещ от броя на стъпалата:
Type: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Code: 3102, 3103, 3104,
3105, 3106, 3107, 3108, 3109, липсват графични или
текстови обозначения за употреба и стандарт,
страна на произход – Турция, представляващи
сериозен риск за здравето и безопасността на
потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

10473

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 1132
от 29 септември 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 35 от заседание,
проведено на 20.02.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка

ВЕСТНИК
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с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административноп роцесуалния кодекс
и предоставен протокол от изпитване съгласно
участието на Комисията за защита на потребителите в Европейски проект „Съвместни действия
за надзора на пазара на преносими стълби“ на
домашни двураменни метални стълби марка
„Elips“, издаден от холандски орган за безопасност на храните и потребителските стоки към
Министерството на икономическите въпроси,
земеделието и иновациите, заведен с вх. № Ц-01105 от 31.08.2012 г., установяващ, че преносими
домашни метални стълби, търговска марка „Elips“,
предлагащи се в единична прозрачна найлонова
опаковка, с производствен етикет, съдържащ
следната информация на чужди езици: „Elips
Kanat® Elarabasi Imalat San. Ve T.C. LTD ŞTI“,
баркод 8 694600 0060хх, и графично изображение
за размерите на стълбите от серията, модел, височина, тип и код, зависещ от броя на стъпалата:
Type: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Code: 602, 603, 604, 605,
606, 607, 608, 609, с посочен стандарт EN 131 и
Certificate No 27947, на страничния профил има 8
графични изображения за употреба и EN 131, 150
kg (с описание и снимков материал, публикувани
на интернетстраницата на КЗП – www.kzp.bg), не
съответстват на изискванията на EN 131-2:2010,
т. 4.7 „Тестване с натоварване на платформата
и стъпалата“ – при провеждане на изпитването
платформата и стъпалото са се разрушили, което
може да доведе до падане на лицето, което стои
върху нея, при което да се получат сериозни
наранявания; т. 5.11 „Тестване с издърпване на
краката (крака, изработени от една част)“ – по
време на тестването всички крака незабавно са
се отделили под въздействието на натоварването, при което потребителят може да падне от
стълбата и да получи сериозни наранявания,
което застрашава здравето и безопасността на
потребителите, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на
пазара на преносими домашни метални стълби
търговска марка „Elips“, предлагащи се в единична
прозрачна найлонова опаковка, с производствен
етикет, съдържащ следната информация на чужди
езици: „Elips Kanat® Elarabasi Imalat San. Ve T.C.
LTD ŞTI“, баркод 8 694600 0060хх, и графично изображение за размерите на стълбите от серията,
модел, височина, тип и код, зависещ от броя на
стъпалата: Type: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Code: 602, 603,
604, 605, 606, 607, 608, 609, с посочен стандарт EN
131 и Certificate No 27947, на страничния профил
има 8 графични изображения за употреба и EN
131, 150 kg, представляващи сериозен риск за
здравето и безопасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
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3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
10474

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № РД-40-91
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 68134.1501.48 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-27 от 3.04.2012 г. за м. НПЗ „Искър-север“ – І, ІІ и ІІІ част, с площ 841 кв. м, попадащ
в улична регулация и в обхвата на обект: „Трасе
на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско
шосе до Летищен комплекс „София“, съгласно
влязъл в сила ПУП, предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на „СБХ Кариера“ – АД.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 240 282 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 30.11.2012 г. започва изплащането на определеното обезщетение по сметка
на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта предвид
следните обстоятелства:
Изграждането на метро в София като най-голям инфраструктурен обект има първостепенно
значение за Столичната община. Реализирането
на обект: „Трасе на І метродиаметър в обхват
от бул. Цариградско шосе до Летищен комплекс
„София“ е от особено важен държавен, общински
и със значим обществен интерес.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите Младост,
Дружба и Искър до центъра и летището. Ще се
намалят задръстванията на трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значителни обществени
интереси, свързани с подобряване на транспортните и екологичните проблеми на столицата.

ВЕСТНИК
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Обектът се финансира от Оперативна програма
„Транспорт“ на Европейския съюз и общинския
бюджет, като закъснението на отчуждителните
процедури и на обекта като цяло ще доведе до значителни финансови вреди за Столичната община.
Обектът е включен в Програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74 на
Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є пред Административния
съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Кмет:
Й. Фандъкова
10484
ЗАПОВЕД № РД-40-92
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК, нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 68134.1502.643 по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-27 от 3.04.2012 г. за м. НПЗ „Искър-север“ – І, ІІ и ІІІ част, с площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 489 кв. м, попадаща в
улична регулация и в обхвата на обект: „Трасе
на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско
шосе до Летищен комплекс „София“, съгласно
влязъл в сила ПУП, предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на:
Ангелина Георгиева Лямова – 1/3 ид. ч.;
Стефан Стоилов Найденов – 1/3 ид. ч.;
Василка Стоилова Ранджева – 1/3 ид. ч.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 139 712 лв., разпределена както следва:
Ангелина Георгиева Лямова – 46 570,67 лв.;
Стефан Стоилов Найденов – 46 570,67 лв.;
Василка Стоилова Ранджева – 46 570,66 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 30.11.2012 г. започва изплащането на определеното обезщетение по сметки
на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта предвид
следните обстоятелства:
Изграждането на метро в София като най-голям инфраструктурен обект има първостепенно
значение за Столичната община. Реализирането
на обект: „Трасе на І метродиаметър в обхват
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от бул. Цариградско шосе до Летищен комплекс
„София“, е от особено важен държавен, общински
и със значим обществен интерес.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите Младост,
Дружба и Искър до центъра и летището. Ще се
намалят задръстванията на трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значителни обществени
интереси, свързани с подобряване на транспортните и екологичните проблеми на столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма
„Транспорт“ на Европейския съюз и общинския
бюджет, като закъснението на отчуждителните
процедури и на обекта като цяло ще доведе до значителни финансови вреди за Столичната община.
Обектът е включен в Програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74 на
Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є пред Административния
съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

10485

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-93
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам ПИ с идентификатор
№ 68134.1501.572 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-27 от 3.04.2012 г., за м. НПЗ „Искър-север“ – І, ІІ и ІІІ част, с площ 395 кв.м, попадащ
в улична регулация и в обхвата на обект: „Трасе
на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско
шосе до Летищен комплекс „София“, съгласно
влязъл в сила ПУП, предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на Михаил Върбанов
Груев.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 112 857 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 30.11.2012 г. започва изплащането на определеното обезщетение по сметка
на правоимащия.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта предвид
следните обстоятелства:
Изграждането на метро в София като най-голям инфраструктурен обект има първостепенно
значение за Столичната община. Реализирането
на обект: „Трасе на І метродиаметър в обхват
от бул. Цариградско шосе до Летищен комплекс
„София“, е от особено важен държавен, общински
и със значим обществен интерес.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите Младост,
Дружба и Искър до центъра и летището. Ще се
намалят задръстванията на трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значителни обществени
интереси, свързани с подобряване на транспортните и екологичните проблеми на столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма
„Транспорт“ на Европейския съюз и общинския
бюджет, като закъснението на отчуждителните
процедури и на обекта като цяло ще доведе до значителни финансови вреди за Столичната община.
Обектът е включен в Програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74 на
Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є пред Административния
съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

10486

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-94
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам ПИ № 748, кв. 16, м. НПЗ „Искърсевер“ – ІІ част (попълнен със Заповед № 1074 от
26.09.2012 г. на кмета на район „Искър“, идентичен
с реална част от ПИ № 492 преди попълването),
с площ 1318 кв. м, попадащ в улична регулация
и в обхвата на обект: „Трасе на І метродиаметър
в обхват от бул. Цариградско шосе до Летищен
комплекс „София“, съгласно влязъл в сила ПУП,
предвиждащ изграждане на обект – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на „Новиск“ – ЕАД.
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Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 376 566 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 30.11.2012 г. започва изплащането на определеното обезщетение по сметка
на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта предвид
следните обстоятелства:
Изграждането на метро в София като най-голям инфраструктурен обект има първостепенно
значение за Столична община. Реализирането
на обект: „Трасе на І метродиаметър в обхват
от бул. Цариградско шосе до Летищен комплекс
„София“, е от особено важен държавен, общински
и със значим обществен интерес.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите Младост,
Дружба и Искър до центъра и летището. Ще се
намалят задръстванията на трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значителни обществени
интереси, свързани с подобряване на транспортните и екологичните проблеми на столицата.
Обектът се финансира от Оперативна прог рама „Транспорт“ на Европейск и я съюз и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните процедури и на обекта като цяло
ще доведе до значителни финансови вреди за
Столична община.
Обектът е включен в Програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74 на
Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є пред Административния
съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Кмет:
Й. Фандъкова
10487
ЗАПОВЕД № РД-40-95
от 13 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор № 68134.1501.818 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-27 от 3.04.2012 г., за м. НПЗ „Искърсевер“ – І, ІІ и ІІІ част, с площ на частта, под-
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лежаща на отчуждаване – 335 кв.м, попадащ в
улична регулация и в обхвата на обект: „Трасе
на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско
шосе до Летищен комплекс „София“, съгласно
влязъл в сила ПУП, предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на Йордан Методиев
Малинов.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 95 713 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, и след 30.11.2012 г. започва изплащането на определеното обезщетение по сметка
на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта предвид
следните обстоятелства:
Изграждането на метро в София като най-голям инфраструктурен обект има първостепенно
значение за Столична община. Реализирането
на обект: „Трасе на І метродиаметър в обхват
от бул. Цариградско шосе до Летищен комплекс
„София“, е от особено важен държавен, общински
и със значим обществен интерес.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите Младост,
Дружба и Искър до центъра и летището. Ще се
намалят задръстванията на трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значителни обществени
интереси, свързани с подобряване на транспортните и екологичните проблеми на столицата.
Обектът се финансира от Оперативна прог рама „Транспорт“ на Европейск и я съюз и
общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните процедури и на обекта като цяло
ще доведе до значителни финансови вреди за
Столична община.
Обектът е включен в Програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74 на
Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є пред Административния
съд – София-град.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез
административния орган пред Административния
съд – София-град, в тридневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Кмет:
Й. Фандъкова
10488
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ОБЩИНА АКСАКОВО
ЗАПОВЕД № 809
от 2 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, Решение № 6.8 от протокол № 6 от
17.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Аксаково, за
одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения (инсталации) площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени)“, в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, публикувано обявление в два централни ежедневника – „Новинар“ от 27.08.2012 г.
и „Телеграф“ от 28.08.2012 г., и един местен ежедневник – в-к „Народно дело“ от 27.08.2012 г., и
чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор 039028 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 12 000 кв. м, собственост на Екатерина Михайлова Кънева с адрес Варна, ул. Ген.
Гурко 13, вх. В, ет. 8, ап. 73, Събка Михайлова
Дойчева с адрес Варна, ул. Юрий Венелин 6,
ет. 2, ап. 4, Димитър Тодоров Младенов с адрес с. Въглен, община Аксаково, област Варна,
Маринка Тодорова Стойчева с адрес Варна, ул.
Карамфил 16, вх. Г, ет. 7, ап. 98, и Красимира
Борисова Димитрова с адрес Варна, ул. Любов
11, съгласно договор за доброволна делба на
недвижим имот № 87, том І, рег. № 2229 от
23.02.2006 г., вписан в книгите за вписвания
вх. рег. № 3500 от 24.02.2006 г., том ІІІ, № 145,
при следните квоти:
1. Екатерина Михайлова Кънева – 1/5 ид.ч.,
2. Събка Михайлова Дойчева – 1/5 ид.ч.,
3. Димитър Тодоров Младенов – 1/5 ид.ч.,
4. Маринка Тодорова Стойчева – 1/5 ид.ч.,
5. Красимира Борисова Димитрова – 1/5 ид.ч.
ІІ. Отчу ж даването се извършва съгласно
предвижданията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Варна“ по Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.“, и в съответствие с подробен
устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения
(инсталации) площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени) – предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
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ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 6547 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г., препотвърдена с уведомително
писмо вх. № 9400-1213/1 от 26.10.2012 г. Размерът
на обезщетението се разпределя, както следва:
1. Екатерина Михайлова Кънева – 1309,40 лв.;
2. Събка Михайлова Дойчева – 1309,40 лв.;
3. Димитър Тодоров Младенов – 1309,40 лв.;
4. Маринка Тодорова Стойчева – 1309,40 лв.;
5. Красимира Борисова Димитрова – 1309,40 лв.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко 2010“
в процентно съотношение, както следва: за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и
за Община Аксаково – 4,82 %. Заинтересованите
лица следва да подадат заявления, към които е
приложен оригинал на документа за собственост
и е посочена банкова сметка, по която да бъде
изплатено полагащото се обезщетение (а когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лица, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявленията от заинтересованите лица в срок
до 3 месеца възлагам на директора на дирекция
„ФСХД“ да извърши необходимите действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения (инсталации) площадки за третиране/
рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци, е общински обект с първостепенно значение
по смисъла на § 1, т. 6 ДРЗОС и § 5, т. 73 ДРЗУТ
и реализацията му е от особена важност за осигуряване на екологичното равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ с посоченото отреждане е с особено важно значение не само за
общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
на поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграж-
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дане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Надка Симеонова – секретар на общината.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

10455

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 810
от 2 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, Решение № 6.8 от протокол № 6 от
17.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Аксаково, за
одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения (инсталации) площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени)“, в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС
на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, публикувано обявление в два централни ежедневника – „Новинар“ от 27.08.2012 г.
и „Телеграф“ от 28.08.2012 г., и един местен ежедневник – в-к „Народно дело“ от 27.08.2012 г., и
чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038037 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива,
целият с площ 3151 кв. м, собственост на Красимира Тодорова Тодорова-Гортер с адрес Вар
на, ул. Св. Иван Рилски 27, вх. В, ет. 3, ап. 42,
Ивелина Тодорова Тодорова с адрес Варна, ул.
Христо Самсаров 12, ет. 2, ап. 6, Станка Кирилова
Кожухарова с адрес Варна, ж.к. Възраждане 70,
ет. 8, ап. 41, в качеството им на наследници на
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Неделя Петрова Тодорова съгласно протокол от
26.05.1998 г. на Х състав на Варненския районен
съд, при следните квоти:
1. Красимира Тодорова Тодорова-Гортер – 1/4
ид.ч.;
2. Ивелина Тодорова Тодорова – 1/4 ид.ч.;
3. Станка Кирилова Кожухарова – 2/4 ид.ч.
ІІ. Отчуж даването се извършва съгласно
предвижданията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Варна“ по Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.“, и в съответствие с подробен
устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения
(инсталации) площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени) – предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 1727 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г., препотвърдена с уведомително
писмо вх. № 2600-1230/1 от 26.10.2012 г. Размерът
на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1 и
чл. 10, ал. 1 и 2 ЗН се разпределя, както следва:
1. К р а с и м и р а То д о р о в а То д о р о в а -Го р тер – 431,75 лв.;
2. Ивелина Тодорова Тодорова – 431,75 лв.;
3. Станка Кирилова Кожухарова – 863,50 лв.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко 2010“
в процентно съотношение, както следва: за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и
за Община Аксаково – 4,82 %. Заинтересованите
лица следва да подадат заявления, към които е
приложен оригинал на документа за собственост
и е посочена банкова сметка, по която да бъде
изплатено полагащото се обезщетение (а когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лица, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявленията от заинтересованите лица в срок
до 3 месеца възлагам на директора на Дирекция
„ФСХД“ да извърши необходимите действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения (инсталации) площадки за третиране/
рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци, е общински обект с първостепенно значение
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по смисъла на § 1, т. 6 ДРЗОС и § 5, т. 73 ДРЗУТ
и реализацията му е от особена важност за осигуряване на екологичното равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ с посоченото отреждане е с особено важно значение не само за
общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
на поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Надка Симеонова – секретар на общината.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.
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Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 811
от 2 ноември 2012 г.
Във връзка с Решение № 2122 от 9.08.2012 г.,
постановено по адм. д. № 2460/2012 г., с което е
отменена Заповед № 313 от 3.05.2012 г. на кмета
на община Аксаково, влязло в законна сила на
9.08.2012 г., и на основание чл. 25, ал. 2 и 3 във
връзка с чл. 21 ЗОС, Решение № 6.8 от протокол
№ 6 от 17.02.2012 г. на Общинския съвет – гр.
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Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план за застрояване за изграждане
на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения (инсталации) площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени)“, в обхват поземлени имоти
№ 025040, 025041, 038004, 038005, 038006, 038007,
038008, 038009, 038010, 038011, 038012, 038013,
038014, 038015, 038017, 038018, 038019, 038020,
038021, 038022, 038023, 038024, 038025, 038026,
038027, 038029, 038030, 038034, 038035, 038036,
038037, 038038, 038039, 039025, 039026, 039027,
039028, 039029, 039030, 039031, 039035, 039036,
039037 по КВС на землището на с. Въглен, община
Аксаково, област Варна, публикувано обявление
в два централни ежедневника – „Новинар“ от
27.08.2012 г. и „Телеграф“ от 28.08.2012 г., и един
местен ежедневник – в-к „Народно дело“ от
27.08.2012 г., и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038019 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 3900 кв.м, собственост на Ибрахим
Махмуд Амура с адрес Варна, ж.к. Възраждане
69, вх. 2, ет. 5, ап. 39, съгласно нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 70, том І,
рег. № 1936, дело № 60 от 2011 г., вписване по ЗС/
ПВ – Службата по вписванията, вх. рег. № 7712
от 19.04.2011 г., акт № 78, том ХХІІ, дело № 4614.
ІІ. Отчуж даването се извършва съгласно
предвижданията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Варна“ по Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.“, и в съответствие с подробен
устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения
(инсталации) площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени) – предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2180 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти, от
15.03.2012 г., актуализирана с нов шестмесечен срок
и валидност до 15.03.2013 г. с доклад вх. № 94001163-/1/26.10.2012 г. от лице – оценител на имоти.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко 2010“
в процентно съотношение, както следва: за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и
за Община Аксаково – 4,82 %. Заинтересованото
лице следва да подаде заявление, към което е
приложен оригинал на документа за собственост
и е посочена банкова сметка, по която да бъде
изплатено полагащото се обезщетение (а кога-
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то се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лица, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице в срок
до 3 месеца възлагам на директора на дирекция
„ФСХД“ да извърши необходимите действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения (инсталации) площадки за третиране/
рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци, е общински обект с първостепенно значение
по смисъла на § 1, т. 6 ДРЗОС и § 5, т. 73 ДРЗУТ
и реализацията му е от особена важност за осигуряване на екологичното равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ с посоченото
отреждане е с особено важно значение не само
за общините Варна, Аксаково и Белослав, но
и за политиката на българската държава по
отношение на поетите ангажименти съобразно
европейските директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза
с отпадъците в региона ще рефлектира върху
националните приоритети в областта на околната среда, като от евентуалното закъснение
на изпълнението на проекта може да последва
значителна вреда. Възможността да се осигури
бързо и навременно изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално
депо, която инициатива е част от ОП „Околна
среда 2007 – 2013 г.“, е безусловно необходима,
за да бъдат защитени особено важни държавни
и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение съгласно издадените заповеди за
отчуждаване.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Надка Симеонова – секретар на общината.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
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Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.
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Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 812
от 2 ноември 2012 г.
Във връзка с Решение № 2122 от 9.08.2012 г.,
постановено по адм.д. № 2460/2012 г., с което е
отменена Заповед № 315 от 3.05.2012 г. на кмета
на община Аксаково, влязло в законна сила на
9.08.2012 г., и на основание чл. 25, ал. 2 и 3 във
връзка с чл. 21 ЗОС, Решение № 6.8 от протокол
№ 6 от 17.02.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Аксаково, за одобряване на подробния устройствен план – план за застрояване за изграждане
на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения (инсталации) площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени)“, в обхват поземлени имоти
№ 025040, 025041, 038004, 038005, 038006, 038007,
038008, 038009, 038010, 038011, 038012, 038013,
038014, 038015, 038017, 038018, 038019, 038020,
038021, 038022, 038023, 038024, 038025, 038026,
038027, 038029, 038030, 038034, 038035, 038036,
038037, 038038, 038039, 039025, 039026, 039027,
039028, 039029, 039030, 039031, 039035, 039036,
039037 по КВС на землището на с. Въглен, община
Аксаково, област Варна, публикувано обявление
в два централни ежедневника – „Новинар“ от
27.08.2012 г. и „Телеграф“ от 28.08.2012 г., и един
местен ежедневник – в-к „Народно дело“ от
27.08.2012 г., и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
038021 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 3900 кв. м, собственост на Ибрахим
Махмуд Амура с адрес Варна, ж.к. Възраждане
69, вх. 2, ет. 5, ап. 39, съгласно нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 165, том І,
рег. № 3561, дело № 138 от 2011 г., вписване по ЗС/
ПВ – Службата по вписванията, вх. рег. № 15701
от 07.2011 г., акт № 41, том ХLV, дело № 9349.
ІІ. Отчуж даването се извършва съгласно
предвижданията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Варна“ по Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.“, и в съответствие с подробен
устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения
(инсталации) площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени) – предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
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ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 2196 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти, от
15.03.2012 г., актуализирана с нов 6-месечен срок и
валидност до 15.03.2013 г. с доклад вх. № 9400-1163-/1
от 26.10.2012 г. от лице – оценител на имоти.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 2.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко 2010“
в процентно съотношение, както следва: за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3 %, и
за Община Аксаково – 4,82 %. Заинтересованото
лице следва да подаде заявление, към което е
приложен оригинал на документа за собственост
и е посочена банкова сметка, по която да бъде
изплатено полагащото се обезщетение (а когато се отнася за наследници – банкова сметка,
изрично посочена от упълномощено от всички
правоимащи лица, придружено и с актуално
удостоверение за наследници). След депозиране
на заявлението от заинтересованото лице в срок
до 3 месеца възлагам на директора на дирекция
„ФСХД“ да извърши необходимите действия за
изплащане на дължимото парично обезщетение.
На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения (инсталации) площадки за третиране/
рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци, е общински обект с първостепенно значение
по смисъла на § 1, т. 6 ДРЗОС и § 5, т. 73 ДРЗУТ
и реализацията му е от особена важност за осигуряване на екологичното равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци,
а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии.
Липсата на ново съоръжение или инсталация за
третиране на отпадъци ще постави населението
в региона без реална алтернатива, водеща до
кризисна ситуация, застрашаваща живота и
здравето на хората.
Реализацията на ПУП – ПЗ с посоченото отреждане е с особено важно значение не само за
общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
на поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.

ВЕСТНИК
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Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Надка Симеонова – секретар на общината.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

10458

Кмет:
Ат. Стоилов

ЗАПОВЕД № 813
от 2 ноември 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС, Решение № 6.8 от протокол № 6 от
17.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Аксаково, за
одобряване на подробния устройствен план – план
за застрояване за изграждане на „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“,
включващо съоръжения (инсталации) площадки
за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени)“, в обхват поземлени имоти № 025040, 025041,
038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009,
038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015,
038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022,
038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029,
038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038,
038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029,
039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС на
землището на с. Въглен, община Аксаково, област
Варна, публикувано обявление в два централни
ежедневника – „Новинар“ от 27.08.2012 г. и „Телеграф“ от 28.08.2012 г., и един местен ежедневник
в-к „Народно дело“ от 27.08.2012 г., и чл. 44, ал. 2
ЗМСМА нареждам:
І. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
039030 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, местност Габарите, с НТП – нива, целият с площ 9999 кв.м, собственост на Фросинка
Иванова Стоилова с адрес с. Долище, Димитра
Иванова Николушева с адрес Варна, Марийка
Иванова Симова с адрес с. Константиново, Иванка Иванова Лефтерова с адрес с. Долище, Иван
Атанасов Иванов с адрес Варна, в качеството им
на наследници на Иван Илиев Иванов (Алексиев)
с адрес с. Долище, съгласно нотариален акт за
собственост на недвижими имоти, възстановени по Закона за собствеността и ползването на
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земеделските земи № 43, том XIV, дело 7019/98,
вписан в Службата по вписванията – Варна, при
следните квоти:
1. Фросинка Иванова Стоилова – 1/5 ид.ч.;
2. Димитра Иванова Николушева – 1/5 ид.ч.;
3. Марийка Иванова Симова – 1/5 ид.ч.;
4. Иванка Иванова Лефтерова – 1/5 ид.ч.;
5. Иван Атанасов Иванов – 1/5 ид.ч.
ІІ. Отчу ж даването се извършва съгласно
предвижданията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Варна“ по Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.“, и в съответствие с подробен
устройствен план – план за застрояване, одобрен с
Решение № 6.8 от протокол № 6 от 17.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Аксаково, предвиждащ изграждане на „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав“, включващо съоръжения
(инсталации) площадки за третиране/рециклиране
и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови,
строителни, зелени) – предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 5370 лв.,
представляващо пазарната цена на имота съгласно
изготвен доклад от лице – оценител на имоти,
от 15.03.2012 г., препотвърдена с уведомително
писмо вх. № 9400-1211 от 26.10.2012 г. Размерът
на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1 и
чл. 10, ал. 1 и 2 ЗН се разпределя, както следва:
1. Фросинка Иванова Стоилова – 1074 лв.;
2. Димитра Иванова Николушева – 1074 лв.;
3. Марийка Иванова Симова – 1074 лв.;
4. Иванка Иванова Лефтерова – 1074 лв.;
5. Иван Атанасов Иванов – 1074 лв.
ІV. Изплащането на паричното обезщетение
ще се осъществява при условията на подписано
споразумение за партньорство между Община
Варна, Община Аксаково и Община Белослав
от 29.03.2011 г. и решение от протокол № 11 от
30.01.2012 г. и 02.02.2012 г. на УС на РСУО „Еко
2010“ в процентно съотношение, както следва:
за Община Варна – 92,18 %, за Община Белослав – 3,00 %, и за Община Аксаково – 4,82 %.
Заинтересованите лица следва да подадат заявления, към които е приложен оригинал на документа
за собственост и е посочена банкова сметка, по
която да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а когато се отнася за наследници – банкова
сметка, изрично посочена от упълномощено
от всички правоимащи лица, придружено и с
актуално удостоверение за наследници). След
депозиране на заявленията от заинтересованите
лица в срок до 3 месеца възлагам на директора
на дирекция „ФСХД“ да извърши необходимите
действия за изплащане на дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 25, ал. 2, изр. трето ЗОС
и чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително
изпълнение на заповедта по следните мотиви:
Изграждането на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“, включващо
съоръжения (инсталации) площадки за третиране/
рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъ-

ВЕСТНИК
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ци е общински обект с първостепенно значение
по смисъла на § 1, т. 6 ДРЗОС и § 5, т. 73 ДРЗУТ
и реализацията му е от особена важност за осигуряване на екологичното равновесие в района.
Понастоящем капацитетът на действащото
депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан,
липсва възможност за депониране на отпадъци, а
продължаващата му експлоатация води до реален
риск от възникване на промишлени аварии. Липсата
на ново съоръжение или инсталация за третиране
на отпадъци ще постави населението в региона без
реална алтернатива, водеща до кризисна ситуация,
застрашаваща живота и здравето на хората.
Реализацията на ПУП ПЗ с посоченото отреждане е с особено важно значение не само за
общините Варна, Аксаково и Белослав, но и за
политиката на българската държава по отношение
на поетите ангажименти съобразно европейските
директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците
в региона ще рефлектира върху националните
приоритети в областта на околната среда, като
от евентуалното закъснение на изпълнението
на проекта може да последва значителна вреда.
Възможността да се осигури бързо и навременно
изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“,
е безусловно необходима, за да бъдат защитени
особено важни държавни и обществени интереси.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване
на строителните работи и ще се избегнат вредите
от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените
имоти да получат дължимото парично обезщетение съгласно издадените заповеди за отчуждаване.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Надка Симеонова – секретар на общината.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“. Когато
заповедта е обжалвана само относно размера
на паричното обезщетение, жалбата не спира
изпълнението є.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Варна.

10459

Кмет:
Ат. Стоилов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-556
от 12 ноември 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ във връзка
с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете
на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите към тях в цифров и графичен вид на
земеделските земи, предоставени за ползване на
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граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
в землището на с. Обел, община Благоевград,
област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на ново
образуваните имоти и регистрите към тях могат
да се подават от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област Благоевград пред
Районния съд – Благоевград, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
К. Хаджигаев
10520
ЗАПОВЕД № ОА-РР-557
от 12 ноември 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ във връзка с
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите
към тях в цифров и графичен вид на земеделските
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ в землището на с. Дренково, община Благоевград, област
Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на ново
образуваните имоти и регистрите към тях могат
да се подават от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област Благоевград пред
Районния съд – Благоевград, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
К. Хаджигаев
10521

ВЕСТНИК

1. Закривам считано от 1.12.2012 г. ЦДГ – с. Рос и ц а , о б щ и н а Ге н е р а л То ш е в о. Де ц а т а в
ЦДГ – с. Росица, съгласно утвърдения списъкобразец № 2 за учебната 2012/2013 г. са 8 на брой,
като 6 деца е средната месечна посещаемост съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя
на паралелките и групите и броя на учениците и
на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
Същите да се пренасочат към ЦДГ – с. Красен,
община Генерал Тошево.
2. Задължителната документация на закритата
ЦДГ – с. Росица, да се съхранява в ЦДГ – с. Красен, като се спазват нормативните срокове за
условията и реда за съхранение така, както са
указани в Закона за Националния архивен фонд
и Наредба № 4 за документите в системата на
народната просвета. За целта да се състави
комисия, да се извърши инвентаризация и с
приемно-предавателни протоколи да се предаде
цялата документация в ЦДГ – с. Красен, община
Генерал Тошево.
3. Да се уредят трудовоправните отношения
с освободения персонал на основание чл. 328,
ал. 1 КТ.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам
на Мария Върбанова – директор на дирекция
,,Финанси, бюджет и местни данъци и такси“ и
гл. счетоводител.

10460

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 243
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с дейностите
по чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 и чл. 8,
т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на имот
№ 007021 в м. Трудовец в землището на с. Трудовец, община Ботевград, с цел промяна предназначението на земеделската земя „За жилищно
строителство“ съгласно приложен проект.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
произтичащите от решението процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.
Председател:
Й. Лалчева
10513

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ЗАПОВЕД № 961
от 6 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3, 4
и 5 ППЗНП и Решение № 11-22 от 23.10.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Генерал Тошево, нареждам:

БРОЙ 91

Кмет:
Д. Михайлов

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 249
от 6 ноември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Долни чифлик, одобрява проект на
ПУП – парцеларни планове за горски автомобилни пътища в имот № 000546 по КВС на с.
Гроздьово, имот № 000174 по КВС на с. Голица,
имот № 000332 по КВС на с. Горен чифлик, имот
№ 000604 по КВС на с. Гроздьово, имот № 000023
по КВС на с. Кривини и имот № 246008 по КВС
на гр. Долни чифлик.

10524

Председател:
Ж. Жеков

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 609
от 25 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 124, ал. 3, чл. 59, ал. 1,
чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
частично за ПИ с ид. 36498.16.110 в местността
Нови лозя, землище гр. Карлово, във връзка с
промяна предназначението на земеделска земя.
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Подробният устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) предвижда поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.16.110
да се обедини с УПИ 16019 – склад и магазин
за строителни материали, съответстващ на ПИ
с ид. 36498.16.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри и се образува нов УПИ
16.19.16.110 – склад и магазин за строителни
материали и цех за производство на пелети за
отопление в местността Нови лозя, землище
гр. Карлово, и застрояване в него при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията. Устройствена зона Пп – Предимно
производствена.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

10514

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 266
от 31 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кресна, одобрява следните подробни устройствени
планове:
1. ПУП – ПП (парцеларен план за елемент на
техническата инфраструктура извън урбанизираната територия) за строеж: „Съществуващ въздушен ел. захранващ кабел 20 kV, изграден от ТКЗС
„Медика“ – гр. Кресна, през 1977 г., с дължина
405,07 м по скица заснемане от ЕП „Дефиле“ до
„Трафопост“ Ср. Н – 20 kV“ в ПИ № 029101, м.
Солунско дере, землище гр. Кресна. Трасето на
строежа преминава през следните поземлени
имоти: ПИ № 0.21 – горскостопанска територия
на МЗХ – ЮЗДП – ДП – ТП „ДГС Кресна“, с
площ 0,179 дка, ПИ № 0.67 – горскостопанска
територия на МЗХ – ЮЗДП – ДП – ТП „ДГС
Кресна“, с площ 1,103 дка, ПИ № 0.128 – път ІV
клас, общинска частна собственост на ОбС – гр.
Кресна, с площ 0,048 дка, ПИ № 0.173 – полски
път, общинска частна собственост на ОбС – гр.
Кресна, с площ 0,238 дка, ПИ № 16.123, м. Касапницата – дере, общинска частна собственост на
ОбС – гр. Кресна, с площ 0,017 дка, ПИ № 29.5,
м. Солунско дере – дърводобивна и дървообработ
вателна промишленост, частна собственост на
Ангел Георгиев Стаменов, с площ 0,037 дка, ПИ
№ 29.6, м. Солунско дере – нива, стопанисвана
от общината, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ с площ 0,053
дка, ПИ № 29.7, м. Солунско дере – нива, частна
собственост на Аргил Андреев Лазаров, с площ
0,110 дка, ПИ № 29.8, м. Солунско дере – нива,
частна собственост на Димитър Любомиров Тасев, с площ 0,131 дка, ПИ № 29.8, м. Солунско
дере, частна собственост на Александър Тасев
Лазеров, с площ 0,008 дка, ПИ № 29.10, м. Солунско дере – пасище – мера, общинска частна
собственост на ОбС – гр. Кресна, с площ 0,239 дка,
ПИ № 29.13, м. Солунско дере – пасище – мера,
общинска частна собственост на ОбС – гр. Кре-
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сна, с площ 0,216 дка, ПИ № 29.98, м. Солунско
дере, овцеферма, частна собственост на Димитър
Аспарухов Стоянов, с площ 0,063 дка, ПИ № 30.51,
м. Търновец – лозови насаждения, частна собственост на Иван Спасов Чинкаров, с площ 0,019 дка,
ПИ № 30.52, м. Търновец – лозови насаждения,
стопанисвани от Община Кресна, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ с площ 0,242 дка, ПИ № 30.53, м. Търновец – лозови насаждения, частна собственост на
Костадин Петров Димитров, с площ 0,031 дка, ПИ
№ 30.103, м. Търновец – дере, общинска частна
собственост на ОбС – гр. Кресна, с площ 0,104
дка, ПИ № 31.8, м. Мариенецо – пасище – мера,
общинска частна собственост на ОбС – гр. Кресна, с площ 0,018 дка, ПИ № 31.42, м. Мариенецо – лозови насаждения, частна собственост на
Гопа Тодорова Чаушева, с площ 0,011 дка, ПИ
№ 31.44, м. Мариенецо – пасище – мера, частна
общинска собственост на ОбС – гр. Кресна, с
площ 0,103 дка, ПИ № 31.47, м. Мариенецо – пасище – мера, частна общинска собственост на
ОбС – гр. Кресна.
2. ПУП – ПРЗ за ПИ № 012002, м. Джалевото, землище гр. Кресна, община Кресна, с площ
1,005 дка на възложител „Ем – Ви“ – ООД, гр.
Кресна, ЕИК 101558482, собственост съгласно
н.а. № 4 от 19.01.2007 г., том І, рег. № 181, дело
№ 4, вписан в Службата по вписванията – гр.
Сандански, вх. рег. № 50 от 19.01.2007 г., акт
№ 35, том І, дело № 37/2007 г., с цел промяна на
предназначението му от „нива“ в УПИ с основно
предназначение – „Об“, и конкретно предназначение на имота: „За търговски комплекс – магазин за авточасти и автоаксесоари, магазин за
пакетирани хранителни стоки, снек-бар, паркинг
и автомивка“.
3. ПУП – ПП за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия за осигуряване на транспортен достъп
до ПИ № 012002 през ПИ № 012012, м. Джалевото,
землище гр. Кресна, НТП „пасище – мера“ – публична собственост на Община Кресна, с площ 114
м 2 , с учредено възмездно право на преминаване
със Заповед № 1270 от 4.10.2012 г. на кмета на
Община Кресна.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Кресна до Административния съд – Благоевград.

10523

Председател:
Г. Георгиев

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 190
от 24 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с чл. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи водопровод
и електропровод, започващи от съществуващ
водопровод и ТП за ПИ 011005, собственост на
инвеститора, преминаващи през полски път ПИ
011031 до ПИ 011035, м. Грахорлива дъмга, по КВС
на землище Мирянци, с дължина на трасетата
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на водопровода и на електропровода по 95 м,
със сервитутни ивици, съобразени с действащата
нормативна уредба, в размер 379 кв. м съгласно
изчертаните със зелено и червено трасета и сервитути и приложения регистър на засегнатите
имоти.

10525

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА „МАРИЦА“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 190
от 23 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ и общ
устройствен план на община „Марица“ Общинският съвет „Марица“ – област Пловдив, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР)
за част от структурна единица 259-Смф по общ
устройствен план (ОУП) на община „Марица“,
местност Герена, по кадастрална карта на с. Труд,
област Пловдив, и схеми част „Водоснабдяване“
и част „Електрическа“ за структурна единица в
граници на приложената разработка за част от
структурна единица 259-Смф (смесена многофункционална зона) по червените и черните линии и
надписи за регулацията.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

10515

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 191
от 23 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ и общ
устройствен план на община „Марица“ Общинският съвет „Марица“ – област Пловдив, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР)
за част от структурна единица 233-Жм по общ
устройствен план (ОУП) на община „Марица“,
местност Герена, по кадастрална карта на с. Труд,
област Пловдив, и схеми част „Водоснабдяване“
и част „Електрическа“ за част от структурна
единица 233-Жм в граници на приложената разработка за част от структурна единица 233-Жм
(жилищно застрояване) по червените и черните
линии и надписи за регулацията.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

10516

Председател:
Г. Трендафилова
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РЕШЕНИЕ № 196
от 23 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ и общ
устройствен план на община „Марица“ Общинският съвет „Марица“ – област Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 521-Tжф (терен за
животновъдна ферма), местност Селската кория
по кадастрална карта на с. Трилистник, област
Пловдив, в граници на приложената графична
разработка за структурна единица 521-Тжф.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

10517

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 293
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112,
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 77195.112.11, м.
Карамутли, землище на гр. Хасково, специализирана ел. схема и парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура.
Поземлен имот № 77195.112.11, м. Карамутли,
землище на гр. Хасково, е в устройствена зона
„Жм“ – жилищна зона с преобладаващо застрояване с малки височина, плътност и интензивност
при следния режим на застрояване за имота:
– етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

10452

Председател:
И. Иванов

РЕШЕНИЕ № 294
от 26 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112,
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Отменя Решение № 244 от 20.07.2012 г. (ДВ,
бр. 69 от 2012 г.) и одобрява подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми
и парцеларни планове за електрозахранване и
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водоснабдяване, пътни връзки за поземлени имоти
№ 77195.127.8, 77195.128.2, 77195.128.3 и 77195.128.7,
м. Дерекьой топра, гр. Хасково.
За поземлени имоти № 77195.127.8, 77195.128.2,
77195.128.3 и 77195.128.7, гр. Хасково (м. Дерекьой
топра), се определя застрояване „за жилищни
нужди“ при следните показатели на застрояване
за имота:
– етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
– начин на застрояване – свързано (д).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково.

10453

Председател:
И. Иванов

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 252
от 30 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол,
реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на водопровод за
питейна вода до поземлен имот 156019 в Стопански
двор, землище с. Сламино, област Ямбол, от о.т.
9 – 10 през поземлен имот № 000009 по КВС на
землище с. Сламино, община „Тунджа“ – Ямбол.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на подземен ел.
кабел 20 kV през поземлени имоти № 027040 и
№ 000264 от съществуващ ЖРС № 17 на отклонение за ТП-2 – с. Кабиле, ВЛ СН изв. „Дражево“ от
П/Я Ямбол, до нови БКТП 20/0,4 kV, с цел захранване с ел. енергия на поземлени имоти № 019032
и № 019033 в местността Кос тепе по КВС на с.
Кабиле, област Ямбол.
3. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на водопровод от
уличен водопровод в северния край на с. Дражево
до поземлен имот № 009108 през поземлени имоти
№ 000078, № 000042, № 000043, № 000075 и в сервитута и обхвата на АМ „Тракия“ – пресичане чрез
хоризонтален дренаж при км 278+971,48 по КВС
на землище с. Дражево, област Ямбол.
4. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на подземен
кабелен ел. провод 20 kV до поземлен имот
№ 009108 през поземлени имоти № 000229, № 000078,
№ 000042, № 000043, № 000075 и в обхвата на АМ
„Тракия“ – пресичане при км 278+783,16 по КВС
на землище с. Дражево, област Ямбол.
5. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на канализационен
клон от поземлен имот № 009108 до дере ПИ 43
през поземлени имоти № 000043, № 000075 и по
сервитута на АМ „Тракия“, км 279, по КВС на
землище с. Дражево, област Ямбол.
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Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община „Тунджа“ – Ямбол, до Административния съд – Ямбол.

10465

Председател:
К. Карагьозов

ОБЩИНА С. НЕВЕСТИНО,
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 115
от 31 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Невестино, реши:
Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план) на елементите на техническата
инфраструктура – кабелна линия 20 kV с цел
електрозахранване на ПИ 046045, м. Дългите
ниви, намиращ се извън урбанизираните територии, землище с. Четирци.
Трасето преминава през ПИ 46063 с площ на
ползване 12 кв. м.
Проектът е на разположение в сградата на
Община Невестино, ет. 3, стая № 17.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Невестино
пред Административния съд – Кюстендил.

10461

Председател:
Р. Атанасов

РЕШЕНИЕ № 116
от 31 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Невестино, реши:
Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план) на елементите на техническата
инфраструктура – водопроводно отклонение с цел
водоснабдяване на ПИ 046045, м. Дългите ниви,
намиращо се извън урбанизираните територии,
землище с. Четирци.
Трасето преминава през ПИ 46063 с площ на
ползване 174 кв. м, ПИ 417 с площ на ползване
1362 кв. м, ПИ 70 с площ на ползване 781,2 кв. м
и ПИ 487 с площ на ползване 42 кв. м.
Проектът е на разположение в сградата на
Община Невестино, ет. 3, стая № 17.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Невестино
пред Административния съд – Кюстендил.

10462

Председател:
Р. Атанасов

РЕШЕНИЕ № 117
от 31 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Невестино, реши:
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Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план) на елементите на техническата
инфраструктура – довеждащ водопровод на обект:
„Водохващане с. Друмохар, м. Тръскето, намиращ
се извън урбанизираните територии, землище
с. Друмохар“.
Трасето започва от горния резервоар, преминава през поземлени имоти с идентификатори
21209, 21084, 21083, 21082, 21081 и 21080, по имот
ната граница между имоти 21073 и 21079, през
имоти 21070, 21031, 21036, 21020, 21021, навлиза в
заградена охранителна зона – ПИ 500101. Обща
дължина на водопровода – 514,68 м ведно с отклоненията към събирателните шахти.
Проектът е на разположение в сградата на
Община Невестино, ет. 3, стая № 17.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Невестино
пред Административния съд – Кюстендил.

10463

Председател:
Р. Атанасов

РЕШЕНИЕ № 123
от 31 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Невестино, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план (план за
застрояване) за ПИ 007045 извън урбанизираната
територия на с. Невестино. С плана за застрояване
в посочения имот се установява устройствена зона
Жм с малка височина на застрояване (<10 м), свободно застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до
60 %; максимален коефициент на интензивност
на застрояване – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %, за изграждане на сгради за временно
обитаване и обекти за търговия и хранене.
2. Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план) на елементите на техническата
инфраструктура – кабелна линия САВВТТ с цел
електрозахранване на ПИ 007045, м. Големите
ниви, намиращ се извън урбанизираните територии, землище с. Невестино.
Трасето преминава през полски пътища. Сервитутът засяга ПИ 007021, 007020, 007013, 007028,
007002, 007111, 007003, 48, 6 и 007106, м. Големите
ниви, землище с. Невестино.
3. Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план) на елементите на техническата
инфраструктура – водопроводно отклонение с цел
водоснабдяване на ПИ 007045, м. Големите ниви,
намиращ се извън урбанизираните територии,
землище с. Невестино.
Сервитутът засяга ПИ 6 и ПИ 007106, м. Големите ниви, землище с. Невестино.
Проектът е на разположение в сградата на
Община Невестино, ет. 3, стая № 17.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Невестино
пред Административния съд – Кюстендил.

10464

Председател:
Р. Атанасов

ВЕСТНИК
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21. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 2/2012 г. на Дисцип
линарния съд при Адвокатската колегия – Плевен,
Димитър Кънчев Ганев – адвокат от Адвокатската
колегия – Плевен, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок три месеца.
10480
44. – Нов български университет обявява конкурси за доценти: в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии (електронно обучение) – един;
в област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология
(арабска култура, история на превода) – един; в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (теория на вероятностите и
математическа статистика) – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
10479
943. – Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурси за академични длъжности:
доцент по област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика; професионално
направление 4.3. Биологически науки (Екология
и опазване на екосистемите) – със срок 3 месеца;
главни асистенти по област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки (Информатика) – двама, със срок
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректората, ул. Цар
Асен 24, стая 120, тел. 032/261-408.
10549
40. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната
длъжност „професор“ по професионално направление
3.8. Икономика, шифър 050216, научна специалност
„Икономика и организация на труда“ със срок 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Колежа на адрес Пловдив, бул. Кук
ленско шосе 13, тел. 032/622 522.
10547
479. – Институтът по катализ при БАН – София,
обявява конкурс за професор в професионално нап
равление 4.2. Химически науки, научна специалност
01.05.16 химична кинетика и катализ, за нуждите на
лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори“ по тематично направление
„Наноструктурирани нови материали в катализа“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 979 35 63.
10550

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Борис Велков Лефтеров
от Бургас против Решение № 11-11 от 26.06.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Бургас, с което на основание
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка
с чл. 16 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ се одобрява подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване
на местността Ъгъла (бивша Кьошето) в землището на кв. Сарафово при условията на чл. 16 ЗУТ с
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приложена редукция от 25 % ведно с правилата и
нормите за неговото прилагане по отношение на
УПИ ХХVI-1147. По жалбата е образувано адм.д.
№ 2067/2012 г.
10490
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Софка Груева Христова от София против
Решение № 189 от 31.08.2012 г. на Общинския съвет – гр. Пещера, с което се одобрява ПУП – ПРЗ,
за промяна предназначението на ПИ № 010055 в
местност Долна Бялча по КВС на гр. Пещера, с
който се отрежда УПИ ХVІ-010055 за животновъдна
ферма (свинеферма), с устройствена зона – Пп, с нормативно определените показатели съгласно Наредба
№ 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони,
ведно с представените схеми за ел. и В и К захранване на имот № 010055 в местността Долна Бялча
по КВС на землището на гр. Пещера. По жалбата
е образувано адм. д. № 728/2012 г. по описа на Административния съд – Пазарджик, насрочено за разглеждане на 5.12.2012 г. от 10,20 ч. Заинтересуваните
лица имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародване на това
обявление в „Държавен вестник“ чрез подаване на
заявление със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
10558
Административният съд – Сливен, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е образувано адм. дело № 267/2012 г. по описа на
съда, което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 19.12.2012 г. от 11 ч. с оспорващ
Районна прокуратура – Сливен, и по което предмет
на оспорване е чл. 12, ал. 4 от Наредбата за реда
и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност на територията на община Сливен.
10556
Административният съд – Сливен, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е образувано адм. дело № 266/2012 г., което е насрочено за разглеждане в открито с. з. на 15.01.2013 г.
от 13,30 ч. и по което предмет на оспорване е чл. 30,
ал. 1, т. 3 от Наредбата за рекламната дейност на
територията на община Сливен, приета от Общинския съвет – гр. Сливен.
10557
Административният съд – Ямбол, съобщава, че
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ по жалби на Стефка
Георгиева Бакърджиева и Янко Иванов Братанов
против Заповед № РД-15-260 от 31.03.2011 г. на
кмета на Община Сливен в частта, с която е одобрен частичен ПУП – план за регулация за НУПИ
№ 5188 в кв. 146 по плана на гр. Сливен, е образувано адм.д. № 252/2012 г. по описа на Админис
тративния съд – Ямбол, насрочено за 20.12.2012 г.
в 10 ч. Заинтересуваните лица имат право да се
конституират като ответници в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда със
съдържание по чл. 218, ал. 4 ЗУТ и прилагане на
писмени доказателства, удостоверяващи качеството
на заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
10491
Районният съд – гр. Дулово, уведомява Марин
Христов Велев, граждани на Република Турция, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Република
България, че срещу него е заведено гр.д. № 535/2012 г.
по описа на Районния съд – гр. Дулово, от Сунай
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Вейсал Шакир по чл. 69, ал. 1 ЗН във връзка с
чл. 34 ЗС и чл. 341 и сл. ГПК и че в деловодството
на съда на адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски 12,
се намират исковата молба и приложенията, които
може да получи в двуседмичен срок от обнародването
на уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяване на Марин Христов Велев или упълномощено
от него лице в указания двуседмичен срок съдът ще
му назначи особен представител.
10559
Разградският районен съд призовава Олга Александрова Караянева-Семлали, с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 27.12.2012 г. в 10 ч. като ответница по
гр. д. № 1537/2012 г., заведено от Бисер Любомиров
Цанев от Пловдив, за да посочи съдебен адрес и да
получи книжата по делото, в противен случай ще
є бъде назначен особен представител на разноските
на ищеца на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
10492
Районният съд – гр. Тервел, призовава Зенеп
Рамаданова, родена на 29.07.1974 г., гражданка
на Република Македония, живуща в Германия с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.01.2013 г.
в 10 ч. като ответница по гр. д. № 326/2012 г., заведено от Бейтула Аптула Рамаданов за връчване на
искова молба за развод, с указания по чл. 131 ГПК.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
10493
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 11519/2000 г.
за политическа партия с наименование „Християнсоциален съюз“, както следва: вписва нов устав на
ПП „Християн-социален съюз“, приет на Четвъртия
редовен конгрес на партията, проведен на 30.06.2012 г.
в София, който се счита за неразделна част от това
решение. Вписва ръководен орган: Централно бюро
в състав: Гриша Василев Господинов – председател,
Валентин Василев Василев – заместник-председател,
Светлана Иванова Трашлиева – секретар, Иван
Костадинов Бочков – член, Константин Костадинов Йоцов – член, Ясен Юриев Стоянов – член,
Анелия Цветанова Аспарухова – член, д-р Доно
Ананиев Тошев – член. Вписва Контролен орган:
Контролна комисия в състав: Виктория Йорданова
Галева – председател, Галина Василева Казанджиева – заместник-председател, Радка Стефанова Стоянова – член. Партията се представлява от Гриша
Василев Господинов.
10527

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел Спортен клуб по аеробна гимнастика,
фитнес и културизъм „Радо – Джим“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
на 15.01.2013 г. в 10 ч. на адреса на управление на
сдружението в София, р-н „Слатина“, ж.к. Редута,
ул. Братован 3, вх. А, ап. 12, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за промяна в състава на
членовете на управителния съвет на сдружението,
освобождаване и избор на нови членове; 2. освобождаване и приемане на нови членове на сдружението; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се лица. Канят
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се всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощен представител. Всеки
член има право на един глас, като на основание
чл. 19 от устава едно лице може да представлява
не повече от трима членове въз основа на писмено
пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Материалите във връзка със свикването и провеждането на общото събрание се предоставят на всеки
член при поискване от УС.
10563
143. – Управителният съвет на Българската
федерация по гимнастика – София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на федерацията на 16.01.2013 г. в 11 ч.
в София, бул. Васил Левски 75, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на Българската федерация
по гимнастика през 2012 г.; 2. приемане на бюджета
за 2013 г.; 3. приемане и изключване на членове
на федерацията; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение в офиса на федерацията в
София, бул. В. Левски 75.
10562
14. – Съветът на настоятелите на училищното
настоятелство към 19 СОУ „Елин Пелин“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.01.2013 г. в 18,30 ч. в София, ул. Яков Крайков
16, в сградата на 19 СОУ при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на настоятелството до датата
на събранието; 2. избор на нов председател на УН;
3. избор на нов съвет на настоятелите; 4. разни.
10553
5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Софийски камерен хор „Васил Арнаудов“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 17.01.2013 г. в 18,30 ч.
в хоровата зала на Културен дом „Средец“, София,
при следния дневен ред: 1. актуализация на членството; 2. гласуване кандидатурите на нови членове;
3. информация за дейността на сдружението през
сезон 2012 г.; 4. планиране на дейността за 2013 г.;
5. актуализация на членския внос; 6. приемане на
проектобюджет за 2013 г.; 7. смяна адреса на сдружението; 8. разни.
10482
1. – Управителният съвет на Сдружението
на жените военнослужещи, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
20.12.2012 г. в 18 ч. в хотел „Шипка“ – София, при
следния дневен ред: 1. избор на нов управителен
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съвет; 2. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
10494
1. – Управителният съвет на ФК „Джебел“,
гр. Джебел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 28.12.2012 г. в 17,30 ч. в заседателната зала на ОбС – гр. Джебел, при следния дневен
ред: 1. отчет на ръководството за изтеклия период
и освобождаване от отговорност на председателя и
членовете на УС и КС; 2. приемане устав на ФК
„Джебел“ съгласно ЗЮЛНЦ; 3. избор на нов председател и членове на УС и КС.
10496
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Княз Симеон Търновски“, Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на сдружението на 15.01.2013 г.
в 17 ч. в актовата зала на Търговска гимназия „Княз
Симеон Търновски“ в Стара Загора, ул. Патриарх
Евтимий 114, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на сдружението за 2012 г.; 2. одоб
ряване на годишния счетоводен отчет и баланс на
сдружението за 2012 г.; 3. приемане на план за дейността на сдружението за 2013 г.; 4. приемане на нови
членове на сдружението и избор на нов управителен
съвет; 5. 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 и ще се счита за редовно независмо от броя на
явилите се членове.
10497
3. – Управителният съвет на сдружение „Независим живот“ – Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.01.2013 г. в 17 ч. на
адрес: Шумен, ул. Раковски 69, при следния дневен
ред: 1. промяна на членовете на управителния съвет
и председателя; 2. приемане на нова редакция на
устава на сдружението; промяна на седалището.
Материалите, свързани с предложения дневен ред,
са на разположение на членовете на сдружението
на горепосочения адрес.
10564
Румен Тодоров Веселинов – ликвидатор на Фондация „Католически служби за помощ – България“,
в ликвидация по ф.д. № 4471/98 г. по описа на
СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ обявява
прекратяването на фондацията и кани кредиторите
є да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
10574
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