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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ,
бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от
2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100
от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г.,
бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г. и
бр. 77, 82 и 97 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2, т. 1 се създава буква „л“:
„л) производство, внасяне, търговия, съхранение и употреба на инвитро диагностични
ветеринарномедицински средства.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 12:
„12. контрол върху производството, внасянето, съхранението, търговията и употребата
на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства.“
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2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията се извършват от
ветеринарномедицинск и специалисти при
условия и по ред, определени с наредба на
министъра на земеделието и храните.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
а) точка 8 се изменя така:
„8. транспортните средства, с които се
превозват животни;“
б) точка 18 се изменя така:
„18. транспортните средства, с които се
превозват суровини и храни от животински
произход, странични животински продукти и
продукти, получени от тях;“
в) създават се т. 20 и 21:
„20. лицата, получили сертификат за регистрация на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства;
21. производителите и търговците на средства за идентификация на животните.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“ и думите
„електронната страница“ се заменят с „интернет страницата“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Създава се ал. 6:
„(6) В БАБХ се води списък на издадените разрешения за използване на странични
животински продукти.“
7. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 3. В чл. 12 след думата „транспорта“
се добавя „информационните технологии и
съобщенията“.
§ 4. В чл. 23, ал. 1, т. 2, буква „б“ думите
„фуражни суровини, комбинирани фуражи,
фуражни добавки и премикси“ се заменят с
„фуражи“.
§ 5. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ветеринарно лечебно“ се
заменят с „ветеринарномедицинско“ и думите
„на територията на един ветеринарен участък“
и запетаята след тях се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 6. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Ветеринарно
лечебно“ се заменят с „Ветеринарномедицинско“;
б) в т. 1 думата „лечебница“ се заменя с
„болница“.
2. В ал. 2 след думите „в тях“ се добавя
„както и изискванията за добра ветеринарномедицинска практика“, а думата „наредба“
се заменя с „наредби“.
3. В ал. 3 думите „ветеринарни лечебни“
се заменят с „ветеринарномедицински“.
§ 7. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Ветеринарно лечебно“
се заменят с „Ветеринарномедицинско“.
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2. В ал. 2 думите „ветеринарно лечебно“
се заменят с „ветеринарномедицинско“.
3. В ал. 3 думата „лечебното“ се заменя с
„ветеринарномедицинското“.
4. В ал. 4 думите „ветеринарно лечебно“ се
заменят с „ветеринарномедицинско“.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Животновъдните обекти могат да регистрират самостоятелно ветеринарномедицинско
заведение на територията си.“
§ 8. В чл. 28 думите „ветеринарно лечебно“ се заменят с „ветеринарномедицинско“
и думите „възстановяват направените от тях
разходи за труд и материали“ се заменят със
„заплащат извършената дейност“.
§ 9. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Данните на ветеринарните лекари,
упражняващи професията, и данните от личните им щемпели се вписват в регистъра по
чл. 7, ал. 3, т. 12.“
§ 10. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ветеринарно лечебно“ се
заменят с „ветеринарномедицинско“, думите
„ветеринарното лечебно“ се заменят с „ветеринарномедицинското“, думата „лечебното“ се
заменя с „ветеринарномедицинското“ и думите
„и седалището на ветеринарния участък“ се
заличават.
2. В ал. 2, т. 1 и 3 думите „ветеринарното
лечебно“ се заменят с „ветеринарномедицинското“.
§ 11. В чл. 31 съкращението „БАБХ“ се
заменя с „ОДБХ“.
§ 12. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ветеринарното лечебно“
се заменят с „ветеринарномедицинското“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „ветеринарното лечебно“
се заменят с „ветеринарномедицинското“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. адреса и вида на ветеринарномедицинското заведение;“
в) в т. 3 и 4 думите „ветеринарното лечебно“ се заменят с „ветеринарномедицинското“.
§ 13. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 в изречение първо навсякъде
думите „в лечебно“ се заменят с „във ветеринарномедицинско“.
2. В ал. 3 думата „лечебно“ се заменя с
„ветеринарномедицинско“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 14. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „ветеринарното лечебно“ се заменят с „ветеринарномедицинското“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „ветеринарно
лечебно“ се заменят с „ветеринарномедицинско“;
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б) в т. 6 думите „в лечебно“ се заменят с
„във ветеринарномедицинското“.
§ 15. В чл. 36 думите „и уведомява БВС“
се заличават.
§ 16. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ветеринарните лечебни“
се заменят с „ветеринарномедицинските“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Одобряването на проектите за изграждане и преустройство на ветеринарномедицински заведения, както и издаването
на актове за въвеждане в експлоатация се
извършват след издаване на становище от
съответната ОДБХ.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) За издаване на становище по ал. 2 се
събира такса в размер, определен с тарифата
по чл. 14, ал. 2.“
§ 17. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „ветеринарните лечебни“ се заменят с „ветеринарномедицинските“;
б) в т. 1 думите „в лечебното“ се заменят
с „във ветеринарномедицинското“;
в) в т. 3 думите „ветеринарното лечебно“
се заменят с „ветеринарномедицинското“;
г) в т. 4 думите „възложени на лечебното
заведение с договор по чл. 46г“ се заменят
с „извършвани от ветеринарномедицинското
заведение съобразно държавната профилактична програма и програмите за надзор и
ликвидиране на болести по животните“.
2. В ал. 2:
а) в т. 5 думите „и електронен“ се заличават;
б) в т. 12 думата „Кодекса“ се заменя с
„изискванията“;
в) в т. 13 думите „животни на територията
на страната“ се заменят с „територията на
страната на животни и кожи и вълна, добити
от животни, отглеждани за лична консумация“
и думите „ОДБХ и БВС“ се заменят с „БАБХ“;
г) създава се т. 14:
„14. въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ:
а) данните за извършваната от тях профилактична, лечебна и диагностична дейност;
б) извършените мерки по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните;
в) данните за идентифицираните животни;
г) данните за новородени, закупени, продадени, заклани и умрели животни от видовете,
подлежащи на идентификация.“
§ 18. В чл. 40, ал. 1 се създава т. 6:
„6. идентификация на животните и въвеждане на данни в Интегрираната информационна
система на БАБХ.“
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§ 19. В чл. 41 думите „ветеринарни лечебни“ се заменят с „ветеринарномедицински“.
§ 20. Член 43 се отменя.
§ 21. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „ветеринарно
лечебно“ се заменят с „ветеринарномедицинско“;
б) в т. 2 думата „лечебното“ се заменя с
„ветеринарномедицинското“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „в
лечебно“ се заменят с „във ветеринарномедицинско“.
3. В ал. 5 думите „в лечебно“ се заменят
с „във ветеринарномедицинско“.
§ 22. В глава четвърта наименованието на
раздел ІІ се изменя така: „Условия и ред за
възлагане изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и мерките
по програмите за надзор и ликвидиране на
болести по животните“.
§ 23. Член 46а се изменя така:
„Чл. 46а. Българската агенция по безопасност на храните информира Европейската комисия и компетентните органи на държавите
членки за изпълнението на мерките:
1. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по чл. 47, ал. 1;
2. по държавната профилактична програма;
3. по програмите за надзор и ликвидиране
на болести по животните.“
§ 24. Член 46б се изменя така:
„Чл. 46б. (1) Обемът на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести
по животните и срокът за изпълнението им
се определят с национален годишен профилактичен план, утвърден от изпълнителния
директор на БАБХ.
(2) Планът по ал. 1 може да се коригира
при промяна на епизоотичната обстановка
или при промяна на броя на животните.“
§ 25. Член 46в се изменя така:
„Чл. 46в. Цените, по които се заплаща
изпълнението на мерките по програмите по
чл. 46б, ал. 1, ежегодно се утвърждават с тарифа на Министерския съвет, която се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува
на интернет страницата на Министерството
на земеделието и храните.“
§ 26. Член 46г се изменя така:
„Чл. 46г. (1) Разходите за изпълнение на
мерките по чл. 46б, както и за вземане и
транспортиране на пробите, необходими за
изследванията, предвидени в програмите по
чл. 46б, се предоставят като държавна помощ
чрез Държавен фонд „Земеделие“.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ предоставя
държавната помощ по ал. 1 при условията на
Закона за държавните помощи.“
§ 27. Член 46д се изменя така:
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„Чл. 46д. Изпълнители на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести
по животните и държавната профилактична
програма са ветеринарни лекари.“
§ 28. Член 46е се изменя така:
„Чл. 46е. (1) Мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор
и ликвидиране на болести по животните в
обектите, регистрирани по реда на чл. 137, се
изпълняват от регистрираните ветеринарни
лекари, сключили договор по реда на чл. 137а.
(2) Мерките по държавната профилактична
програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните в обектите, в
които се отглеждат животни само за лични
нужди, се изпълняват от регистрирани ветеринарни лекари, сключили договор по реда
на чл. 137б.“
§ 29. Член 46ж се изменя така:
„Чл. 46ж. Когато в срок до 1 ноември
собствениците или ползвателите на обекти,
регистрирани по реда на чл. 137, или собствениците на животни, отглеждани само за лични
нужди, не са сключили договор по реда на
чл. 137а, съответно чл. 137б, БВС, съгласувано
с директора на съответната ОДБХ, определя
ветеринарен лекар, с който да се сключат
договорите.“
§ 30. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Животните подлежат на официална идентификация, а животновъдните
обекти – на регистрация в БАБХ.
(2) Българската агенция по безопасност на
храните е компетентният орган за контрол по
официалната идентификация на животните.
(3) Българската агенция по безопасност на
храните поддържа Интегрирана информационна система с данни за идентифицираните
животни и за животновъдните обекти и осигурява на Европейската комисия достъп до
данните при поискване.
(4) Номерацията на средствата, използвани
за официална идентификация, се определя
от БАБХ.
(5) Изискванията към средствата за офиц иа л на и ден т ифи к а ц и я на ж и во т н и т е и
използването им, условията, редът и контролът по събиране, въвеждане, поддържане и
използване на информацията в системата по
ал. 3 се определят с наредба на министъра
на земеделието и храните.
(6) Условията и редът за идентификация
на едри преживни животни се определят с
Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за
създаване на система за идентификация и
регистрация на едър рогат добитък и относно
етикетирането на говеждо месо и продукти
от говеждо месо и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 820/97 на Съвета, наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 1760/2000“.
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(7) Условията и редът за идентификация
на овце и кози се определят с Регламент (ЕО)
№ 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г.
за създаване на система за идентификация и
регистрация на животни от рода на овцете
и козите и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и
64/432/ЕИО.
(8) Условията и редът за идентификация
на еднокопитни ж ивотни се определ ят с
Регламент (ЕО) № 504/2008 на Комисията
от 6 юни 2008 г. за прилагане на Директива
90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите на идентификация на
еднокопитни животни (ОВ, L 149/3 от 7 юни
2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 504/2008“.
(9) Условията и редът за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския
съюз, се определят с наредби на министъра
на земеделието и храните.
(10) Стойността на средствата за официална
идентификация и разходите за идентифициране
на животните се предоставят като държавна
помощ чрез Държавен фонд „Земеделие“.
(11) Държавен фонд „Земеделие“ предоставя
държавната помощ по ал. 10 при условията
на Закона за държавните помощи.
(12) Във връзка с поддържането на Интегрираната информационна система по ал. 3
БАБХ има право на достъп до Националната
база данни „Население“ на Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.“
§ 31. Създават се чл. 51а и 51б:
„Чл. 51а. (1) Средствата за официална идентификация на животните се произвеждат и/
или търгуват само от лица, които са вписани
в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21.
(2) За вписване в регистъра производителите
и търговците на средства за идентификация
на животните подават заявление по образец
до изпълнителния директор на БАБХ, към
което прилагат:
1. единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
документ за актуално състояние, издаден от
компетентен орган на друга държава;
2. копие от трудов договор с лице, което ще
отразява движението на средствата за идентификация в Интегрираната информационна
система на БАБХ – когато заявителят няма
да отразява лично данните;
3. декларация по образец, че производителят, съответно търговецът ще подмени за своя
сметка повредено или нечетливо средство за
идентификация в рамките на гаранционния му
срок до 20 дни от уведомяването за повредата;
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4. двадесет броя мостри на средството
за идентификация и у ред за поставянето
му – когато заявителят е производител или
търговец, който ще пуска на пазара за първи
път средства за идентификация;
5. документ за платена такса за вписване
в регистъра в размер, определен с тарифата
по чл. 14, ал. 2.
(3) Изпълнителният директор на БАБХ със
заповед назначава комисия за проверка на
приложените към заявлението документи и
на мострите на средствата за идентификация
по ал. 2, т. 4, които ще се произвеждат или
търгуват, за съответствието им с изискванията
на наредбата по чл. 51, ал. 5.
(4) В 14-дневен срок от подаване на заявлението комисията по ал. 3 представя на изпълнителния директор на БАБХ протокол със
становище за съответствието на документите
и мострите с изискванията. Един екземпляр
от протокола се връчва на производителя
или търговеца.
(5) В тридневен срок от получаване на
становището по ал. 4 изпълнителният директор на БАБХ издава заповед за вписване
в регистъра или за отказ за вписване. При
вписване в регистъра на заявителя се издава
удостоверение от изпълнителния директор
на БАБХ.
(6) Издаденото удостоверение се обезсилва
и вписването в регистъра се заличава със заповед на изпълнителния директор на БАБХ:
1. по писмено искане на производителя
или търговеца;
2. при използване на неодобрени от БАБХ
средства за идентификация;
3. при неспазване изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5;
4. при неотразяване на движение на средства за идентификация.
(7) Отказът по ал. 5 и заповедта по ал. 6,
т. 2, 3 и 4 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(8) Лицата, вписани в регистъра по чл. 7,
ал. 3, т. 21, са длъжни да отразяват движението
на средствата за идентификация на животните при условията и по реда на наредбата по
чл. 51, ал. 5.
Чл. 51б. (1) Производителите и търговците
на средства за официална идентификация на
животните са длъжни да предлагат на пазара
само средства за идентификация, за които са
одобрени мостри по реда на чл. 51а.
(2) Когато производители и търговци, вписани в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21, желаят
да пускат на пазара средства за официална
идентификация, различни от тези по ал. 1,
те представят в БАБХ заявление по образец, към което прилагат 20 броя мостри на
новото средство за идентификация и уред за
поставянето им.
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(3) Изпълнителният директор на БАБХ
със заповед назначава комисия за проверка
на мострите на новото средство за идентификация. В 10-дневен срок от подаване на
заявлението по ал. 2 комисията представя на
изпълнителния директор на БАБХ становище
за съответствие на мострите с изискванията
на наредбата по чл. 51, ал. 5.
(4) Изпълнителният директор на БАБХ
писмено уведомява лицата по ал. 2 за резултата от проверката по ал. 3.“
§ 32. В чл. 60, ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 33. В чл. 63 думите „с наредба на министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„в Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от
22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация
по отношение на максимално допустимите
стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (ОВ, L 15/1 от
20 януари 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 37/2010“.
§ 34. В чл. 71 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
документ за актуално състояние, издаден от
компетентен орган на друга държава;“.
2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 35. В чл. 73 в текста преди т. 1 думите
„ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 36. В чл. 108, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 4 думите „чл. 120, ал. 3“ се заменят
с „чл. 118, ал. 1“.
2. В т. 6 думата „компютризираната“ се
заменя с „Интегрираната“.
§ 37. Член 120 се изменя така:
„Ч л. 120. (1) Минис т ерск и я т съвет по
предложение на министъра на земеделието
и храните ежегодно утвърждава списъка на
заразните болести по чл. 118, ал. 1, разходите
на БАБХ за поддръжка и развитие на Интегрираната информационна система на БАБХ и
разходите по чл. 46г, ал. 2 за изпълнение на
държавната профилактична програма.
(2) Разходите по ал. 1, с изключение на
разходите по чл. 46г, са за сметка на държавния бюджет, разчетени по бюджета на БАБХ
за съответната бюджетна година.“
§ 38. Член 122 се отменя.
§ 39. В чл. 127, ал. 3 думите „Министерството на транспорта“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят с „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
§ 40. В чл. 129, ал. 1 се създава т. 12:
„12. площадки за подхранване на мършоядни птици.“
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§ 41. Член 132 се изменя така:
„Чл. 132. (1) Собствениците на селскостопански животни:
1. оси г у ря ват ве т ери нарномед и ц и нско
обслужване на животните, които отглеждат,
като сключват договори по чл. 137а, съответно
по чл. 137б;
2. спазват изискванията за хуманно отношение към животните;
3. спазват ветеринарномедицинските изиск
вания за отглеждане, придвижване и транспортиране на животните;
4. в тридневен срок писмено уведомяват
ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за новородени и закупени животни
от видове, които подлежат на идентификация;
5. незабавно писмено уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ
животновъдния обект, кмета на населеното
място и обекта за обезвреждане на странични
животински продукти, обслужващ съответната
територия;
6. в срок до 24 часа преди транспортиране, промяна на собствеността или клане
на животни от видове, които подлежат на
идентификация, предназначени за лична консумация, писмено уведомяват ветеринарния
лекар, обслужващ животновъдния обект;
7. в тридневен срок от раждането на животни от видове, които подлежат на идентификация, писмено уведомяват ветеринарния
лекар, обслужващ животновъдния обект:
а) да извърши официална идентификация
на новородените животни и да въведе данните
от идентификацията в Интегрираната информационна система на БАБХ, или
б) за извършената официална идентификация на новородените животни и въведените
данни в Интегрираната информационна система на БАБХ;
8. водят регистър на животните в животновъдния обект, в който вписват новородените,
закланите, умрелите, продадените и придобитите животни; регистърът се съхранява за
срок най-малко три години от последното
вписване;
9. подписват и съхраняват паспортите на
едри преживни и еднокопитни животни и ги
представят при поискване на контролните
органи;
10. отговарят за официалната идентификация и за изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по
животните и на държавната профилактична
програма на животните си;
11. нямат право да извършват придвижване
и търговия с животни, които не са идентифицирани и за които не са изпълнени мерките
по програмите за надзор и ликвидиране на
болести по животните и държавната профилактична програма, както и със суровини и
храни, добити от такива животни;
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12. предават с протокол на ветеринарния
лекар, обслужващ животновъдния обект:
а) средствата за официалната идентификация и паспорта на закланите за лична
консумация едри преживни и еднокопитни
животни;
б) паспортите на умрелите едри преживни
и еднокопитни животни;
в) средствата за официалната идентификация на закланите за лична консумация свине,
овце и кози;
13. съх ран яват дневник по образец, в
който ветеринарният лекар, обслужващ животновъдни я обек т, записва проведените
лечебно-профилактични мероприятия, както
и дата на доставяне на ВМП, наименование
на ВМП; приложено количество; партиден
номер и карентен срок на ВМП; име и адрес
на доставчика, идентификационен номер на
третираното животно; дневникът се съхранява
5 години от последното вписване, включително в случаите, когато дейността на обекта е
прекратена преди изтичането на този срок;
14. съхраняват за срок най-малко три години
от датата на издаването им документите за
придвижване на животните;
15. предават в обект за обезвреждане на
странични животински продукти умрелите
животни и специфичнорисковите материали от
заклани за лична консумация едри преживни
животни и дребни преживни животни;
16. спазват карентния срок, определен за
ВМП и/или медикаментозни фуражи, при
пускане на пазара на суровини и храни, добити
от третирани продуктивни животни;
17. спазват предписаните дози и продължителност на третиране на животни с медикаментозен фураж в рецепта от ветеринарен
лекар;
18. осигуряват постоянен достъп до живот
новъдния обект на контролните органи от
БАБХ и други компетентни органи;
19. не допускат в обекта животни, които
не са идентифицирани по чл. 51, на които не
са извършени мероприятията по държавната профилактична програма или които са с
различен здравен статус;
20. изпълняват предписанията на ветеринарните лекари, свързани с прилагане на
мерките за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болестите по животните;
21. извършват ежегодно в периода от 1 до
20 октомври инвентаризация на животните в
обекта и подават до официалния ветеринарен
лекар, отговарящ за съответната община,
декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ;
22. водят и съхраняват списък на персонала, обслужващ обекта, регистриран по реда
на чл. 137;
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23. спазват изискванията на приложение
ІІІ към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари
2005 г. за определяне на изискванията за
хигиена на фуражите.
(2) Информацията по ал. 1, т. 4, 5, 7, 8 и 13
се въвежда от ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, в Интегрираната
информационна система на БАБХ в срок до
7 дни от датата на уведомяването по ал. 1 за
събитието.
(3) Лицата по ал. 1 доказват собствеността
върху едри преживни животни, еднокопитни
животни, дребни преживни животни и свине:
1. за новородени:
а) едри преживни и еднокопитни животни – с паспорт, издаден по ред, определен
с наредба на министъра на земеделието и
храните, от ветеринарния лекар, сключил
договор по чл. 137а или 137б;
б) дребни преживни животни и свине – с
декларация от собственика на майката на
животните;
2. за придобити по друг начин животни – с
договор за прехвърляне правото на собственост
или с друг документ, удостоверяващ придобиването на собствеността върху животните.
(4) Собствениците на животни предоставят
на официалния ветеринарен лекар, контролиращ обекта, копие от документа по ал. 3,
т. 1, буква „б“ и т. 2 в тридневен срок от
издаването му.“
§ 42. Член 133 се изменя така:
„Чл. 133. Кметовете и кметските намест
ници:
1. съдействат за изпълнението на мерките
за профилактика, ограничаване и ликвидиране
на болестите по животните;
2. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при
необходимост – забраняват използването им;
3. предприемат мерки за недопускане на
животни в депата за отпадъци;
4. организират събирането на умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 г. за установяване на здравни правила
относно странични животински продукти и
производни продукти, непредназначени за
консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1
от 14 ноември 2009 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 1069/2009“;
5. организират обезвреждането на странични животински продукти извън обекти
по чл. 259, ал. 1 и 2 в случаите, определени с
Наредба № 22 от 2006 г. за условията и реда
за обезвреждане на странични животински
продукти и на продукти, получени от тях,
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и на специфичнорискови материали извън
обектите, регистрирани в РВМС (ДВ, бр. 21
от 2006 г.);
6. п редп риемат мерк и за недоп ускане
използване на общински пасища и места за
водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките
по държавната профилактична програма и
по програмите за надзор и ликвидиране на
болестите по животните;
7. предприемат мерки за недопускане на
свободно движение на животни по улиците
на населените места;
8. определят маршрута на движение на
животните от сборни стада по улиците на
населените места.“
§ 43. В чл. 135 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 142 от“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „наредбите по чл. 132,
ал. 2“ се заменят с „наредбата по чл. 137,
ал. 10“.
§ 44. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собствениците или ползвателите на
животновъдни обекти подават заявление за
регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ, към което прилагат:
1. копие от документ за собственост или
право на ползване на обекта;
2. копие от документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква
съгласно Закона за устройство на територията;
3. копие от договор с ветеринарен лекар
за профилактика, лечение и диагностика на
болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;
4. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.“
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. В ал. 6 думите „наредбите по чл. 132,
ал. 2“ се заменят с „наредбата по ал. 10“.
4. В ал. 7 след думите „ал. 6“ се добавя
„се съобщава и“.
5. В ал. 9:
а) в т. 3 след думата „собственика“ се добавя „или ползвателя“;
б) в т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на пчелините, за които
се вписва брой отглеждани пчелни семейства“.
6. Създава се ал. 10:
„(10) Ветеринарномедицинските изисквания
към животновъдните обекти се определят
с наредба на министъра на земеделието и
храните.“
§ 45. Създават се чл. 137а – 137в:
„Чл. 137а. (1) Ежегодно в срок до 1 ноември
собствениците или ползвателите на обекти,
регистрирани по реда на чл. 137, сключват с
регистрирани ветеринарни лекари договори
за профилактика, лечение и диагностика на
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болестите по животните и за изпълнение на
мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Образецът на
договора в частта му за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма
и по програмите за надзор и ликвидиране
на болести по животните се утвърждава от
изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС.
(2) В срок до 15 ноември ветеринарният
лекар изготвя списък на обектите, които ще
обслужва по силата на сключените договори.
Списъкът и копие от договорите се предоставят на официалния ветеринарен лекар на
съответната община.
(3) При прекратяване на договора собственикът или ползвателят на животновъдния
обект е длъжен в 7-дневен срок от прекратяването му да сключи договор с друг ветеринарен
лекар и да изпрати копие от договора в частта
му, отнасяща се до изпълнението на мерките по държавната профилактична програма
и по програмите за надзор и ликвидиране
на болестите по животните, на официалния
ветеринарен лекар на съответната община.
(4) Смяна на ветеринарния лекар по ал. 1
по преценка на собственика или ползвателя на
животновъдния обект може да се извършва до
два пъти в рамките на една календарна година
през месец януари, съответно месец юни, при
условие, че собственикът или ползвателят на
животновъдния обект е изплатил дължимите
суми по договора по ал. 1 на ветеринарния
лекар, който до момента обслужва животновъдния обект.
(5) Собственик или ползвател на животновъден обект, който желае да смени ветеринарния лекар по ал. 1, уведомява писмено
директора на съответната ОДБХ в срок наймалко 7 дни преди датата на сключване на
договор с друг ветеринарен лекар.
(6) Директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, която в срока по ал. 5 да
извърши проверка на документацията, свързана с ветеринарномедицинското обслужване
на животновъдния обект.
(7) В състава на комисията по ал. 6 се
включват официалният ветеринарен лекар
по здравеопазване на животните, отговарящ
за съответната община, началникът на отдел
„Здравеопазване на животните“ в ОДБХ и
служител от същия отдел, който отговаря за
обслужването на Интегрираната информационна система на БАБХ.
(8) Комисията по ал. 6 съставя протокол,
който съдържа констатации от извършената
проверка. Протоколът се съставя в три екземпляра – по един за ОДБХ, ветеринарния
лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, и за ветеринарния лекар, с
който ще се сключи нов договор.
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(9) В присъствие на комисията по ал. 6
ветеринарният лекар, който до момента е
обслужвал животновъдния обект, с протокол
предава ветеринарномедицинската документация на обекта на ветеринарния лекар, с който
ще се сключи новият договор.
(10) Директорът на съответната ОДБХ
изготвя списък на ветеринарните лекари,
сключили договори по ал. 1, който изпраща
в Централното управление на БАБХ за публикуване на интернет страницата на БАБХ.
Чл. 137б. (1) В обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, профилактиката, лечението и диагностиката на
болестите по животните и изпълнението на
мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните се извършват от
регистрирани ветеринарни лекари, сключили
договор със собственика на животните.
(2) За договорите по ал. 1 се прилагат
изискванията на чл. 137а.
Чл. 137в. Изпълнителите, сключили договори по чл. 137а и 137б, въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ
данните по чл. 39, ал. 2, т. 14 за животните в
обектите, за които са сключени договорите.“
§ 46. В чл. 139, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. изхранване на селскостопански животни с растителна маса по смисъла на чл. 11,
параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕО)
№ 1069/2009;“.
2. Създава се т. 16:
„16. търговията със суровини и храни, добити от животни, отглеждани в обекти, които
не са регистрирани по чл. 51.“
§ 47. Член 139а се изменя така:
„Чл. 139а. (1) При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 4 – 6 официалните
ветеринарни лекари незабавно писмено уведомяват директора на съответната ОДБХ, който
издава разпореждане по образец за умъртвяване на животните на място и ги насочва
за обезвреждане в обект за обезвреждане на
странични животински продукти.
(2) Умъртвяването на животните се извършва от комисия, определена в разпореждането
по ал. 1.
(3) За извършеното умъртвяване комисията
по ал. 2 съставя протокол по образец.
(4) Комисията по ал. 2 извършва предаването на труповете на животните в обект
за обезвреждане на странични животински
продукти.
(5) Разпореждането по ал. 1 може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на разпореждането
не спира изпълнението му.“
§ 48. В глава шеста, раздел II се създават
чл. 139б – 139д:
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„Чл. 139б. (1) При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1 – 3 и 7 – 9 официалните ветеринарни лекари незабавно писмено
уведомяват директора на съответната ОДБХ,
който издава разпореждане по образец за насочване на животните за санитарно клане в
кланица, определена в разпореждането.
(2) Директорът на ОДБХ организира:
1. престоя на животните до транспортирането им за клане;
2. извършването на клиничен преглед на
животните;
3. транспортирането на животните до кланицата по ал. 1;
4. реализирането на суровините и продук
тите, годни за консумация от хора, които са
добити при клането на животните;
5. предаването на страничните животински
продукти, получени при клането на животните, в обект за обезвреждане на странични
животински продукти.
(3) Клането на животните се извършва в
присъствието на комисия, определена в разпореждането по ал. 1.
(4) След приключване на клането комисията
по ал. 3 съставя протокол по образец, в който
посочва вида и количеството на суровините
и продуктите, добити от закланите животни.
(5) Разпореждането по ал. 1 може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на разпореждането
не спира изпълнението му.
Чл. 139в. (1) При установяване на нарушение
по чл. 139, ал. 1, т. 10 – 16 в зависимост от
вида и тежестта на нарушението се издават:
1. акт за прилагане на мярка по чл. 131,
ал. 1 – от официалния ветеринарен лекар;
2. разпореждане за прекратяване дейността
на животновъдния обект в случаите по чл. 139,
ал. 1, т. 15 – от директора на съответната
ОДБХ.
(2) При прилагане на мярката по ал. 1,
т. 2 животните от животновъдния обект се
насочват за санитарно клане.
(3) Разходите за клането по ал. 2 са за
сметка на собственика на животните.
(4) Актовете по ал. 1 могат да се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
Чл. 139г. Разходите за обезвреждане на труповете на умъртвените животни по чл. 139а,
разходите по чл. 139б, ал. 2, т. 1, 3 и 5, както
и разходите за клането на животните и за
съхранението на суровините и продуктите,
годни за човешка консумация, добити при
клането, са за сметка на бюджета на БАБХ.
Чл. 139д. (1) Когато суровините и продук
тите от закланите животни по чл. 139б са
годни за консумация от хора, те се предават
безвъзмездно на домове за медико-социални
грижи.
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(2) Комисията по чл. 139б, ал. 3 предава с
протокол суровините и продуктите по ал. 1
на представител на съотвения дом за медикосоциални грижи.
(3) Протоколът по ал. 2 съдържа описание на вида и количеството на суровините и
продуктите, добити от закланите животни, и
се съставя в два екземпляра – за ОДБХ и за
съответния дом за медико-социални грижи.
(4) Разходите за транспортирането на суровините и продуктите по ал. 1 са за сметка
на дома за медико-социални грижи.“
§ 49. В чл. 143 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ветеринарният лекар
по чл. 46в, ал. 1, в чийто район се намира
животновъдният обект“ се заменят с „лицето
по чл. 46д“.
2. В ал. 5 думата „печатите“ се заменя с
„печата“ и думите „и щемпела на ветеринарния лекар по ал. 2“ се заличават.
§ 50. В чл. 165, ал. 1, т. 3 след думата
„транспорта“ се добавя „информационните
технологии и съобщенията“.
§ 51. В чл. 166, ал. 5 накрая се поставя
запетая и се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
§ 52. В чл. 168 се създава т. 4:
„4. на спортни коне в специализирани каравани, разполагащи с до две места.“
§ 53. В чл. 222 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“.
2. В ал. 3, т. 3 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“.
§ 54. В чл. 226 думите „чл. 7, ал. 2“ се
заменят с „чл. 7, ал. 3“.
§ 55. В чл. 229, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
документ за актуално състояние, издаден от
компетентен орган на друга държава;“.
§ 56. В чл. 245, ал. 1 думите „наредбите
по чл. 59“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 852/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената
на храните, наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 852/2004“, Регламент (ЕО) № 853/2004
на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от
животински произход, наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 853/2004“, и Регламент
(ЕО) № 1069/2009“.
§ 57. В чл. 246 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „суровини и
храни от животински произход“ се заменят
с „обектите по чл. 245, ал. 1“;
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б) в т. 2 д у ми те „Министерст во то на
транспорта“ се заменят с „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
2. В ал. 2 думите „наредбите по чл. 59“
се заменят с „Регламент (ЕО) № 852/2004,
Регламент (ЕО) № 853/2004 и Регламент (ЕО)
№ 1069/2009“.
3. В ал. 4 думите „наредбите по чл. 59“
се заменят с „Регламент (ЕО) № 852/2004,
Регламент (ЕО) № 853/2004 и Регламент (ЕО)
№ 1069/2009“.
§ 58. В чл. 248 в текста преди т. 1 думите
„ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 59. Член 251 се изменя така:
„Чл. 251. Забраняват се:
1. консумацията и пускането на пазара на
суровини и храни от животински произход,
добити при неотложно или санитарно клане,
върху които не е извършен ветеринарно-санитарен контрол;
2. връщането на храни от животински произход от обекти за търговия на едро и дребно
в обекти за производство, освен в случаите
по чл. 19 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на
Европейския парламент и на Съвета от 28
януари 2002 г. за установяване на общите
принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на
Европейски орган за безопасност на храните
и за определяне на процедури относно безопасността на храните, наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 178/2002“.“
§ 60. В чл. 257, ал. 1 се създава т. 6:
„6. суровините и храните са добити от
животни, отглеждани в обекти, които не са
регистрирани по реда на чл. 137.“
§ 61. В чл. 262, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
документ за актуално състояние, издаден от
компетентен орган на друга държава;“.
§ 62. Член 271 се изменя така:
„Чл. 271. (1) Директорът на съответната
ОДБХ може да разреши използването на
странични животински продукти в случаите
по Регламент (ЕО) № 1069/2009.
(2) Физически и юридически лица, които
желаят да използват странични животински
продукти, подават до директора на ОДБХ
заявление по образец, към което прилагат
документ за платена такса в размер, определен
с тарифата по чл. 14, ал. 2.
(3) Директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, която да извърши проверка
в обекта за спазване на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1069/2009.
(4) При установяване на несъответствия с
изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009
комисията дава писмени указания на заявителя за отстраняването им и му определя
срок за това.
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(5) След отстраняване на несъответствията
заявителят писмено уведомява директора на
ОДБХ и комисията по ал. 3 извършва повторна
проверка на обекта.
(6) Комисията представя на директора на
ОДБХ становище с предложение за разрешаване използването на странични животински
продукти или отказ за използването им.
(7) В срок до 30 дни от подаване на заявлението, съответно от отстраняване на
пропуските, директорът на ОДБХ издава
разрешение по образец за използването на
странични животински продукти, в което
посочва условията за използването и съхранението им или мотивирано отказва издаването
на разрешение.
(8) Отказът по ал. 7 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(9) В ОДБХ се води списък на издадените
разрешения за използване на странични животински продукти, който съдържа:
1. име (наименование и адрес) и седалище
на лицето, което осъществява дейността;
2. местонахождение на обекта, в който се
осъществява дейността;
3. номер и дата на издаденото разрешение;
4. предназначение, категория и вид на
разрешените за използване на странични
животински продукти;
5. номер и дата на заповедта за прекратяване или отнемане на издаденото разрешение.
(10) В Централното управление на БАБХ
се води списък на издадените разрешения за
използване на странични животински продук
ти, който съдържа данните от списъците на
ОДБХ. Списъкът се публикува на интернет
страницата на БАБХ.“
§ 63. Създават се чл. 271а – 271в:
„Чл. 271а. Лицата, получили разрешение
за използване на ст ранични ж ивотинск и
продукти, водят дневник, в който вписват
вида, количеството, произхода и датата на
постъпване на продуктите в обекта.
Чл. 271б. Всяка пратка странични животински продукти, които се използват по реда на
чл. 271, се придружава от търговски документ
съгласно Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване
на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от човека,
и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на
Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на
границата съгласно посочената директива (OB
L 54/1 от 26 февруари 2011 г.). Екземпляр от
документа се съхранява в обекта на произход
и в обекта по предназначение най-малко две
години от датата на издаването му.
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Чл. 271в. (1) При нарушение на изискванията, свързани с използването на страничните
животински продукти по чл. 271, се прилагат
чл. 253 и чл. 254, ал. 3.
(2) Със заповед на директора на съответната ОДБХ разрешението за използване на
странични животински продукти по чл. 271:
1. се отнема – в случаите по чл. 236, ал. 1,
т. 3, 4, 5 и 6;
2. се прекратява – в случаите по чл. 236,
ал. 1, т. 1 и 2.
(3) Заповедта за отнемане на разрешението
по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 64. Член 275 се изменя така:
„Чл. 275. (1) Физическите и юридическите
лица, в резултат на чиято дейност се получават странични животински продукти, са
длъжни да ги предават в обекти по чл. 259,
ал. 1 или 2 с изключение на случаите по
Наредба № 22 от 2006 г. за условията и реда
за обезвреждане на странични животински
продукти и на продукти, получени от тях,
и на специфичнорискови материали извън
обектите, регистрирани в РВМС.
(2) Лицата по ал. 1 заплащат на собствениците на обектите по чл. 259, ал. 1 и 2
разходите за събирането, транспортирането,
обезвреждането и съхранението на страничните животински продукти по цени, договорени
между тях.
(3) Собствениците на обекти за обезвреждане на странични животински продукти
са длъжни да предават получените от обезвреждането продукти за унищожаване или
оползотворяване съгласно Регламент (ЕО)
№ 1069/2009. Разходите по унищожаването
или оползотворяването се договарят между
собственика на обекта за обезвреждане и
собственика на обекта за унищожаване или
оползотворяване на продуктите.
(4) За сметка на държавния бюджет са
разходите по ал. 1 и 2 за умрелите животни,
страничните животински продукти, добити
при клане на животни, отглеждани в обекти
само за лични нужди, и за животни по чл. 141,
ал. 1, както и за зародишни продукти, суровини
и храни от животински произход, странични
животински продукти и продукти, получени
от тях по чл. 141, ал. 2, с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, при които разходите
са за сметка на собствениците на животните.
(5) Разходите по ал. 4 на обекти по чл. 259,
ал. 1 и 2 се договарят между министъра на
земеделието и храните и собствениците на
тези обекти.“
§ 65. Член 276 се изменя така:
„Чл. 276. (1) В Република България се внасят, търгуват, съхраняват и употребяват ВМП,
лицензирани за употреба по реда на тази глава
или съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на
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Европейския парламент и на Съвета от 31
март 2004 г. за установяване на процедури
на Общността за разрешаване и контрол на
лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска
агенция по лекарствата, наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 726/2004“.
(2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и
за медикаментозни премикси, произведени
в промишлени условия или по метод, който
включва промишлен процес.
(3) Когато при отчитане на характеристиките на даден продукт възникне съмнение дали
той е ВМП, тъй като попада в определението
по § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби,
но попада и в обхвата на определение за
продукти, предвидено в друг нормативен акт,
за този продукт се прилагат изискванията на
тази глава.
(4) Изискванията по тази глава се прилагат
и за активни субстанции, използвани като
изходни суровини за производство на ВМП
и определени субстанции в състава на ВМП
с анаболно, антиинфекциозно, противопаразитно, противовъзпалително, хормонално или
психотропно действие.
(5) Когато след издаване на лиценз за употреба на ВМП настъпят промени, свързани с
видовете животни, за които е предназначен
продуктът, концентрацията, фармацевтичната форма, начина на приложение или други
промени, се прилагат разпоредбите на чл. 314.
(6) Притежателят на лиценз за употреба
на ВМП носи отговорност за предлагането
на ВМП на пазара, включително и когато е
определил свой представител.“
§ 66. В чл. 277 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с наредбата по чл. 63“
се заменят с „в Регламент (ЕС) № 37/2010“.
2. В ал. 2 думите „приложение I, приложение II или приложение III към наредбата по
чл. 63,“ се заменят с „Таблица 1 „Разрешени
субстанции“ от приложението на Регламент
(ЕС) № 37/2010“.
3. В ал. 4 думите „приложенията към наредбата по чл. 63“ се заменят с „приложението
на Регламент (ЕС) № 37/2010“ и след думата
„промяната“ се добавя „издава заповед, с
която“.
4. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 след думата „консумация“ се добавя „съгласно Регламент (ЕО)
№ 504/2008“;
б) в т. 1 думите „приложение I, приложение II или приложение III към наредбата по
чл. 63“ се заменят с „Таблица 1 „Разрешени
субстанции“ от приложението на Регламент
(ЕС) № 37/2010“;
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в) в т. 2 думите „приложение IV към наредбата по чл. 63“ се заменят с „Таблица 2
„Забранени субстанции“ от приложението на
Регламент (ЕС) № 37/2010“.
5. В ал. 6 думите „наредбата по чл. 63“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 37/2010“.
§ 67. Член 278 се изменя така:
„Чл. 278. Лиценз за употреба на ВМП се
издава от изпълнителния директор на БАБХ
на физическо или юридическо лице, установено
на територията на държава членка.“
§ 68. В чл. 279 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
документ за актуално състояние, издаден от
компетентен орган на друга държава;“.
2. В т. 2, буква „а“ след думата „продукта“
се поставя запетая и се добавя „макет на първичната и външната му опаковка и листовка
за употреба“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. копие от лиценз за производство или
договор с лицензиран производител на ВМП
и/или активни субстанции, когато лицето
по чл. 278 не е производител, или договор с
лицензиран търговец на едро с ВМП и/или
активни субстанции, в случаите, когато лицето по чл. 278 не е търговец на едро и ВМП
или активните субстанции се произвеждат в
държава членка;“.
4. В т. 5 накрая се добавя „и декларация от
квалифицираното лице по чл. 353, че активните
субстанции, включени в състава на ВМП, са
произведени при спазване на изискванията
за добра производствена практика“.
5. Създава се нова т. 6:
„6. копие от сертификат за Добра производствена практика;“.
6. Досегашната т. 6 става т. 7.
§ 69. Създава се чл. 279а:
„Чл. 279а. Документите по чл. 279, т. 2 се
представят на хартиен или електронен носител,
с изключение на кратката характеристика на
продукта, първичната и външната му опаковка
и листовката за употреба, които се представят
на електронен носител.“
§ 70. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „аналогичен по същество
на лицензиран в държава членка и/или в
Република България референтен лекарствен
ВМП или ако е бил лицензиран за употреба
не по-малко от осем години“ се заменят с
„генеричен на референтен ВМП, който е
лицензиран или е бил лицензиран в държава
членка най-малко осем години“.
2. В ал. 2 навсякъде думата „лекарствен“
се заличава и в изречение второ след думите
„държавата членка“ се добавя „да представи
в срок от един месец“.
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3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Не се издава лиценз за употреба на
генеричен ВМП преди изтичане на 10 години
от датата на първото издаване на лиценза за
употреба на референтния ВМП, а за ВМП,
предназначен за риби и пчели или други видове животни, определени от Европейската
комисия, този срок може да се удължи до 13
години по решение на Европейската комисия.“
4. В ал. 6 думите „аналогичен по същество“
се заменят с „генеричен“, а думата „лекарствен“ се заличава.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Заявителят представя данни от пред
клинични и клинични изпитвания в случаи
те, когато биологичен ВМП, подобен на
референтния биологичен ВМП, не отговаря
на определението за генеричен ВМП поради
различие по отношение на изходните суровини
или производствените процеси на биологичния
ВМП и тези на референтния биологичен ВМП.
Видът и количеството на допълнителните
данни, които заявителят следва да представи,
трябва да отговарят на съответните критерии
съгласно наредбата по чл. 284. Резултатите от
други изпитвания и опити, посочени в досието
на референтния продукт, не се представят.“
6. В ал. 8 думите „ал. 5“ се заменят с
„ал. 4“, запетаята след думата „лиценз“ се
заменя с точка и текстът докрая се заличава
и се създава изречение второ: „Този срок не
може да бъде по-дълъг от 13 години за ВМП,
предназначен за четири или повече вида продуктивни животни.“
7. В ал. 9 думата „оригиналния“ се заменя
с „референтния“.
8. В ал. 10 думите „аналогичен по същество
на референтен ВМП“ се заменят с „генеричен“.
9. Алинея 14 се изменя така:
„(14) Извършването на необходимите изпитвания и опити, свързани с продукта, за
изпълнение изискванията по ал. 1 – 10 не е
нарушение на патентни права или на сертификата за допълнителна защита.“
§ 71. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо думите „Репуб
лика България и/или“ се заличават и думите
„нарушава патентни права“ се заменят със
„се нарушава законодателството в областта
на защитата на индустриалната и търговската
собственост“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „в съответствие
с Регламент (ЕС) № 37/2010“.
3. В ал. 3 след думите „от ВМП“ се добавя
„в съответствие с Регламент (ЕС) № 37/2010“
и след думите „и резултати от“ се добавя
„допълнителни“.
§ 72. Създава се чл. 281а:
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„Чл. 281а. (1) За лицензиране на хомеопатични ВМП, предназначени за продуктивни
животни, се прилага специална опростена
процедура, когато:
1. се прилагат по начин, описан в монография на Европейската фармакопея, а при
липса на такава – в други фармакопеи на
държави членки;
2. върху етикета, опаковката на ВМП или
друга свързана с продукта информация няма
специфична терапевтична индикация;
3. са разредени в достатъчна степен, която
гарантира безопасността на продукта, като
хомеопатичният ВМП не съдържа повече от
една десетохилядна част от тинктурата-майка.
(2) За ВМП по ал. 1 се прилагат изискванията за издаване на лиценз по чл. 279,
с изключение на изискванията по чл. 291,
ал. 1 – 4, както и изискването за представяне
на доказателства за терапевтичен ефект.
(3) За хомеопатични ВМП, предназначени за продуктивни животни, се прилагат и
изискванията на Регламент (ЕС) № 37/2010.“
§ 73. В чл. 282 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За издаване на лиценз за употреба
на серия хомеопатични ВМП, получени от
един и същи хомеопатичен запас, съответно
хомеопатични запаси се прилага опростена
процедура, при която се подава заявление
по чл. 279.“
2. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „За
доказване качеството на хомеопатичния ВМП
и хомогенността на партидата към заявлението
по ал. 1 се прилагат документите по чл. 279,
т. 1, 3 – 6 и регистрационното досие, което
съдържа:“;
б) в т. 1 думата „пътища“ се заменя с
„начин“;
в) в т. 4 думата „съответните“ се заменя
със „съответния хомеопатичен“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Прилагане на хомеопатични ВМП се
допуска и в случаите по чл. 322.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Прилагане на хомеопатични ВМП се
допуска и в случаите по чл. 323, когато активните им субстанции са включени в Таблица
1 „Разрешени субстанции“ от приложението
на Регламент (ЕС) № 37/2010.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) По отношение на хомеопатични ВМП
се прилагат изискванията на раздел V, раздел
VІ и раздел VІІ от тази глава.“
§ 74. Създават се чл. 282а и 282б:
„Чл. 282а. Изискванията по чл. 281а и 282
не се прилагат за имунологични хомеопатични ВМП.
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Чл. 282б. Хомеопатични ВМП, с изключение на тези, посочени в чл. 281а, ал. 1,
се лицензират за употреба съгласно чл. 279,
чл. 280, ал. 11 – 13.“
§ 75. Член 283 се отменя.
§ 76. В чл. 284 думите „по чл. 279 – 283“
се заличават и думата „наредби“ се заменя
с „наредба“.
§ 77. В чл. 285 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думата „наредбите“ се заменя с „наредбата“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За извършване на анализите за изготвяне на оценката по ал. 1 заявителят заплаща такса в размер, определен в тарифата по
чл. 14, ал. 2.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в
изречение второ след думите „уведомлението
до“ се добавя „потвърждаване на аналитичния
метод и/или“ и накрая се добавя „но не покъсно от 180 дни“.
4. Досегашната ал. 4 се отменя.
5. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) В случаите по ал. 4, когато заявителят не представи исканата информация и/
или субстанции в срок до 180 дни от датата
на получаване на писменото уведомление,
изпълнителният директор на БАБХ със заповед прекратява процедурата по издаване
на лиценза и писмено уведомява заявителя.
(6) Заповедта по ал. 5 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс. Обжалването не спира
изпълнението.
(7) В случаите по ал. 5 може да се подаде
заявление за издаване на лиценз за употреба
на ВМП по реда на чл. 279.“
§ 78. В чл. 288 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „7 месеца“ се заменят
с „210 дни“ и думите „и чл. 282, ал. 2“ се
заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3:
а) в т. 2 накрая се добавя „при условията
на употреба, при които е издаден лицензът“;
б) създава се нова т. 3:
„3. съотношението полза/риск при употреба на ВМП, предназначен за зоотехническа
употреба, е неблагоприятно за здравето на
животните, хуманното отношение към тях и
безопасността за потребителите;“
в) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5;
г) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя
така:
„6. предложеният от заявителя карентен
срок е недостатъчен, за да гарантира, че
храните, получени от третираните животни,
не съдържат остатъци от ВМП, които пред-
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ставляват евентуална опасност за здравето на
потребителя, или не са представени достатъчно
доказателства за този срок;“
д) досегашната т. 6 става т. 7;
е) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея
накрая се добавя „с административен или
нормативен акт“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изпълнителният директор на БАБХ
може да откаже издаването на лиценз за
употреба на ВМП по ал. 1 и когато предстоят
промени в актовете на Европейския съюз,
свързани с налагане на ограничителни мерки
и това е необходимо за защита здравето на
хората и животните.“
5. В ал. 5 думите „и 4“ се заменят със „се
съобщава и“.
§ 79. Създава се чл. 288а:
„Чл. 288а. (1) При изключителни обстоятелства след консултации със заявителя
изпълнителният директор на БАБХ издава
лиценз за употреба на ВМП, при условие че
заявителят е въвел специфични процедури,
свързани с безопасността на ВМП, за уведомяване на БАБХ за всеки инцидент, свързан
с неговата употреба, и за предприемане на
съответни действия. Такъв лиценз се издава
само при наличие на обективни причини,
които могат да бъдат проверени.
(2) Условията по ал. 1 се вписват в лиценза
и в регистъра по чл. 290.
(3) Ежегодно БАБХ извършва оценка на
изпълнението на услови ята, при които е
издаден лицензът. Когато оценката е отрицателна, изпълнителният директор на БАБХ
със заповед прекратява лиценза.
(4) Заповедта по ал. 3 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс. Обжалването не спира
изпълнението.“
§ 80. В чл. 289 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или децентрализирана процедура“.
2. В ал. 2 думите „и прилага“ се заменят
със „с изключение на случаите, когато заявлението е подадено по“ и накрая се добавя
„или децентрализирана процедура“.
§ 81. В чл. 290 ал. 2 се отменя.
§ 82. В чл. 291, ал. 4 думите „електронната
страница“ се заменят с „интернет страницата“.
§ 83. В чл. 292 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 4 думата „документите“ се заменя с
„консолидиран списък на всички представени
документи“, след думата „лиценза“ се добавя „както и“ и се създава изречение второ:
„Изпълнителният директор на БАБХ може
по всяко време да изиска от заявителя да
представи изброените в списъка документи.“
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3. В ал. 9 след думата „количества“ се
добавя „доставени преди изтичане срока на
лиценза“.
§ 84. В чл. 293 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „нововъведения“ се
добавя „и промени“ и накрая се добавя „които
са необходими, за производството и контрола
на ВМП по общоприети научни методи“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Промените по ал. 1 се одобряват от
изпълнителния директор на БАБХ.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 85. В чл. 295 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 накрая се добавя
„отговаря за системата за фармакологична
бдителност и е установено на територията на
държава – членка на Европейския съюз, и“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. разработва и поддържа система за събиране и обработване на получената информация
за всички предполагаеми, неблагоприятни
реакции, възникнали от прилагането на ВМП,
и я докладва на производителя, включително
на неговите представители;“
в) в т. 2 думата „докладите“ се заменя с
„периодичните доклади“ и думата „периодично“ се заличава;
г) в т. 3 думите „пред БАБХ“ се заличават
и думите „є информация, свързана със системата по т. 1“ се заменят с „допълнителна
информация по искане на БАБХ, необходима
за оценката на съотношението полза/риск при
употребата на ВМП“;
д) в т. 4 думите „изследванията на ВМП
след пускането му на пазара“ се заменят с
„проучвания, свързани с надзора на пазара
след издаване на лиценза за употреба“.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
§ 86. В чл. 296 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „при животните“ се заличават и думите „други страни“ се заменят
с „държави членки или трети страни; при
изключителни обстоятелства тези реакции
се съобщават по електронен път под формата
на доклад“;
б) в т. 2 думите „всяка информация за“
се заменят с „всички“ и накрая се поставя
запетая и се добавя „за които е получил информация и за които предполага, че могат
да възникнат“;
в) в т. 3 думите „по образец“ и изречение
второ се заличават;
г) точки 4 и 5 се изменят така:
„4. гарантира, че информацията за всички
предполагаеми сериозни неочаквани неблагоприятни реакции, неблагоприятни реакции
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при хората, както и всяко предполагаемо
предаване на инфекциозен агент, появил се на
територията на трета страна след употреба на
ВМП, се докладва незабавно, но не по-късно
от 15 дни след получаване на информацията,
на Европейската агенция по лекарствата и на
компетентните органи на държавите членки,
на чиято територия ВМП е лицензиран за
употреба;
5. гарантира, че информацията за всички
п редполагаеми сериозни неблагопри я т ни
реакции и неблагоприятни реакции при хора
след употреба на високотехнологични ВМП,
лицензирани в Европейския съюз, или ВМП,
които са обект на процедура по взаимно
признаване или децентрализирана процедура, е представена на компетентния орган на
референтната държава членка;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При представяне на информацията по
ал. 1, т. 3 – 5 притежателят на лиценз за упот
реба на ВМП трябва да спазва изискванията
на наредбата по чл. 382, ал. 6.“
§ 87. В чл. 297, ал. 4 накрая се поставя
запетая и се добавя „както и информация
относно броя на предписаните рецепти“.
§ 88. В чл. 298 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „е длъжен
да“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. преди пускане на ВМП на пазара представя за изследване и контрол при поискване
от БАБХ мостри от всяка партида насипен
продукт и/или от крайния ВМП, достатъчни
за извършване на три изследвания и придружени с документите по т. 3 – когато това е
необходимо за опазване здравето на животните и хората;“
в) създава се т. 3:
„3. представя при поискване от БАБХ копия
от всички документи за контрол на партидите
ВМП, подписани от квалифицирано лице, съг
ласно чл. 353а, ал. 1, с които удостоверява, че
контролните изпитвания, извършени с ВМП
и/или с активните субстанции и междинните
продукти от производствения процес, са в
съответствие с условията, при които е издаден
лицензът за употреба.“
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
§ 89. Създават се чл. 298а и 298б:
„Чл. 298а. (1) Изпълнителният директор
на БАБХ информира компетентните органи
на държавите членки, в които имунологичен
ВМП е лицензиран за употреба, и Европейската дирекция за качество на лекарствените
средства за намерението си да контролира
определена партида или партиди от продукта.
(2) Когато компетентен орган на държава
членка е информирал БАБХ, че възнамерява
да контролира определена партида или партиди
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имунологичен ВМП, лицензиран за употреба
в Република България, БАБХ не извършва
контрол на тази партида или партиди.
Чл. 298б. (1) След оценка на документите
по чл. 298, ал. 1, т. 3 БАБХ извършва повторно
всички изпитвания на представените мостри
съгласно методите, посочени в досието на
продукта.
(2) Когато държавите членки, в които
продуктът е лицензиран за употреба, а когато
е необходимо и Европейската дирекция за
качество на лекарствените средства, са съг
ласни, могат да бъдат проведени само част
от изпитванията по ал. 1.
(3) За имунологични ВМП, лицензирани
съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004, изпитванията могат да бъдат намалени след съгласие
на Европейската агенция по лекарствата.
(4) В случаите по ал. 1 и 2, когато изпитванията са проведени от компетентен орган на
държава членка, БАБХ признава резултатите
от тези изпитвания.
(5) Изпитванията по ал. 1 се извършват до
60 дни от получаване на мострите от партида
имунологичен ВМП, с изключение на случаите,
когато БАБХ е информирала Европейската
комисия, че за провеждането им е необходим
по-дълъг срок.
(6) Изпълнителният директор на БАБХ
информира в срока по ал. 5 компетентните
органи на държавите членки, в които продук
тът е лицензиран за употреба, Европейската
дирекция за качество на лекарствените средства, притежателя на лиценза за употреба,
а когато е необходимо и притежателя на
лиценза за производство, за резултатите от
изпитванията.
(7) Когато БАБХ установи, че партида
имунологичен ВМП не съответства на документите по чл. 298, ал. 1, т. 3 или на лиценза за употреба на ВМП, изпълнителният
директор на БАБХ предприема мерките по
чл. 317 по отношение на притежателя на лиценза за употреба, а когато е необходимо и
по отношение на притежателя на лиценза за
производство, и информира компетентните
органи на държавите членки, в които продук
тът е лицензиран за употреба.“
§ 90. Член 299 се изменя така:
„Чл. 299. Издаването на лиценз за употреба
на ВМП не освобождава производителя на
продукта и притежателя на лиценза от отговорност при неизпълнение на изискванията,
предвидени в тази глава.“
§ 91. Член 300 се изменя така:
„Чл. 300. (1) За малки промени тип IА и
тип IБ и за големи промени тип II в обхвата
на лиценз за употреба на ВМП, определени
в Регламент (ЕО) № 1234/2008 на Комисията
от 24 ноември 2008 г. относно разглеждането
на промените в условията на разрешенията за
търговия с лекарствени продукти за хуманна
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употреба и ветеринарни лекарствени продукти
(OB, L 334/7 от 12 декември 2008 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1234/2008“,
притежателят на лиценза подава заявление по
образец до изпълнителния директор на БАБХ,
към което прилага документи, свързани с промените, както и документ за платена такса в
размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
(2) Взаимосвързаните промени се посочват
в заявлението по ал. 1 при спазване изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1234/2008.
(3) В БАБХ се извършва оценка на документите, приложени към заявлението за
промяна от тип ІА и тип ІБ по реда на чл. 8
и 9 от Регламент (ЕО) № 1234/2008.
(4) Въз основа на оценката по ал. 3 изпълнителният директор в срок до 30 дни от
подаване на заявлението одобрява промяната
или мотивирано отказва одобряването.
(5) Когато одобрените промени налагат
изменение в съдържанието на лиценза за
употреба на ВМП, изпълнителният директор
на БАБХ издава допълнение към лиценза и
вписва промените в регистъра по чл. 290.
Промените в лиценза за употреба се отразяват в кратката характеристика, етикета и
листовката за употреба на продукта, когато
това е необходимо.
(6) Когато одобрените промени не налагат изменение в съдържанието на лиценза за
употреба на ВМП, изпълнителният директор
на БАБХ писмено уведомява заявителя за
одобряването им и прилага документите,
свързани с промяната, в досието на ВМП.
(7) В БАБХ се извършва оценка на документите, приложени към заявлението за
промяна тип ІІ по реда на чл. 285 и 287.
(8) Изпълнителният директор на БАБХ
въз основа на становището на комисията по
чл. 287 одобрява промените от тип ІІ или
мотивирано отказва одобряването им.
(9) Изпълнителният директор на БАБХ
одобрява промените от тип ІІ, както следва:
1. в срок до 60 дни от подаване на заявлението, който може да бъде удължен до 90
дни – за промяната, посочена в част 1 от
приложение V на Регламент (ЕО) № 1234/2008;
2. в срок до 90 дни от подаване на заявлението – за промените, посочени в част 2 от
приложение V на Регламент (ЕО) № 1234/2008;
3. в срок до 60 дни – за всички останали
промени.
(10) Изпълнителният директор на БАБХ:
1. издава доп ъ лнение к ъм лиценза за
употреба на ВМП, когато одобрените промени налагат изменение в съдържанието на
лиценза, и вписва промените в регистъра по
чл. 290; промените в лиценза за употреба се
отразяват в кратката характеристика, етикета
и листовката за употреба на продукта, когато
това е необходимо;
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2. писмено уведомява заявителя за одоб
ряването на промените, когато одобрените
промени не налагат изменение в съдържанието
на лиценза, и прилага документите, свързани
с промяната в досието на ВМП.
(11) Отказът по ал. 4 и 8 се съобщава и
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 92. В чл. 301, ал. 2 думата „наредбите“
се заменя с „наредбата“.
§ 93. В чл. 304, ал. 2 думата „наредбите“
се заменя с „наредбата“.
§ 94. В чл. 306, ал. 1 след думата „заявлението“ се добавя „за промяна“.
§ 95. Член 314 се изменя така:
„Чл. 314. (1) За промени на обхвата на
лиценз за употреба на ВМП, определени в
Регламент (ЕО) № 1234/2008, притежателят
на лиценза подава заявление по образец до
изпълнителния директор на БАБХ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
документацията по чл. 279, т. 2, свързана с
промените на обхвата на лиценз за употреба,
и документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.
(3) В зависимост от промените на обхвата
на лиценза заявителят предоставя мостри и/
или продукти по чл. 279, т. 3.
(4) Оценката на представената към заявлението по ал. 1 документация се извършва
по реда на чл. 285 и 287.
(5) Изпълнителният директор на БАБХ
издава нов лиценз за употреба или допълнение към съществуващия лиценз по реда на
чл. 288 в зависимост от промените на обхвата
на лиценза за употреба.“
§ 96. Член 315 се изменя така:
„Чл. 315. (1) Притежател ят на лиценза
за употреба може да прехвърли правата си
върху лиценза на друго лице, отговарящо на
условията по чл. 278.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, което желае
да придобие правата по лиценза за употреба,
подава до изпълнителния директор на БАБХ
заявление, към което прилага:
1. писмено споразумение, сключено между
притежателя на лиценза и лицето, на което
се прехвърлят правата;
2. данни за квалифицираното лице по
чл. 295 – име, адрес и професионална квалификация;
3. други документи, свързани с промяната,
ако има такива;
4. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
(3) При установяване на непълноти в документацията по ал. 2 БАБХ уведомява писмено заявителя в срок до 30 дни от подаване
на заявлението да представи необходимата
допълнителна информация. Срокът по ал. 5
спира да тече от датата на уведомлението до
предоставяне на исканата информация.
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(4) Когато в срока по ал. 3 заявителят не
представи информацията, процеду рата по
прехвърляне на правата върху лиценза за
употреба на ВМП се прекратява със заповед
на изпълнителния директор на БАБХ.
(5) В срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението по ал. 2 изпълнителният
директор на БАБХ издава на приобретателя
лиценз за употреба и вписва промяната в
регистъра по чл. 290, ал. 1 или мотивирано
отказва издаването му. Лицензът е валиден
до изтичането на срока на лиценза, издаден
на предишния притежател.
(6) Отказът по ал. 5 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(7) Новият притежател на лиценза за упот
реба поема изцяло правата и задълженията
на предишния притежател на лиценза.
(8) Срокът, за който е издаден лицензът
за употреба на ВМП, остава непроменен при
прехвърлянето на правата.“
§ 97. В чл. 316 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след съкращението
„ВМП“ се добавя „и разпорежда на притежателя му да блокира и изтегли ВМП от пазара“;
б) в т. 4 думите „от производителя“ се
заменят с „в лиценза“;
в) точка 5 се отменя;
г) в т. 7 думите „чл. 353, ал. 4“ се заменят
с „чл. 353а, ал. 1“;
д) в т. 8 цифрата „3“ се заменя с „4“;
е) създават се т. 9 – 11:
„9. притежателят на лиценза за употреба не
е представил докладите по чл. 296, ал. 1, т. 6;
10. не са спазени условията, посочени в
лиценза за употреба;
11. не са спазени изискванията на наредбата
по чл. 361, ал. 2.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителният директор на БАБХ
със заповед прекратява лиценза за употреба
на ВМП:
1. по писмено искане на притежателя му;
2. когато е наложена забрана за употреба
на ВМП след издаване на лиценза;
3. когато активна субстанция на ВМП,
предназначен само за продуктивни животни, се изключи от Таблица 1 „Разрешени
субстанции“ от приложението на Регламент
(ЕС) № 37/2010;
4. когато активна субстанция на ВМП се
включи в Таблица 2 „Забранени субстанции“
от приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010;
5. когато е прекратена дейността на търговеца.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Заповедите по ал. 1 и 2 се публикуват
на интернет страницата на БАБХ.“
§ 98. Създава се чл. 316а:
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„Чл. 316а. (1) Изпълнителният директор на
БАБХ със заповед може да спре действието
на лиценза за употреба на ВМП до установяване на обстоятелствата по чл. 316, ал. 1,
т. 2 – 4, 10 и 11.
(2) Когато се установи, че не са налице
обстоятелствата по ал. 1 или притежателят
на лиценза за употреба е предприел действия
за отстраняване на нарушенията по чл. 316,
ал. 1, т. 2 – 4, 10 и 11, изпълнителният директор на БАБХ отменя заповедта за спиране
действието на лиценза.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс. Обжалването не спира
изпълнението.“
§ 99. В чл. 317, ал. 1 думите „т. 1 – 6“ се
заменят с „т. 1 – 4, 6, 10 и 11“.
§ 100. В чл. 318 ал. 1 се изменя така:
„(1) Собственикът на ВМП или упълномощено от него лице го бракува и унищожава по
реда на Закона за управление на отпадъците,
когато продуктът:
1. е забранен за употреба и търговия по
реда на чл. 317;
2. е с изтекъл срок на годност;
3. има отклонение в качествените показатели в резултат на неправилно съхранение
или транспортиране;
4. е произведен от лице, което няма лиценз
за производство на ВМП;
5. се търгува или съхранява от лице, което
няма лиценз за търговия с ВМП;
6. не е лицензиран за употреба;
7. е внесен от лице, което няма лиценз,
издаден по реда на чл. 356.“
§ 101. В чл. 319 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор на БАБХ
писмено уведомява Европейската комисия
при наложена забрана по ал. 1.“
§ 102. Член 320 се изменя така:
„Ч л. 320. При услож нена епизоо т и чна
обстановка изпълнителни ят дирек тор на
БАБХ със заповед може да разреши временно употребата на нелицензиран за употреба
имунологичен ВМП при липса на подходящ
лицензиран ВМП, след като уведоми Европейската комисия за условията, при които
продуктът ще се употребява.“
§ 103. Създава се чл. 320а:
„Чл. 320а. (1) Когато животно се внася или
изнася за трета страна и по отношение на него
трябва да се предприеме определена профилактична мярка, изпълнителният директор
на БАБХ може да разреши на животното да
се приложи имунологичен ВМП, който не е
лицензиран за употреба в Република България,
но е разрешен за употреба съгласно законодателството на третата страна.
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(2) В случаите по ал. 1 БАБХ извършва
контрол при внасянето и употребата на имунологичния ВМП.“
§ 104. Член 321 се изменя така:
„Чл. 321. Когато здравната обстановка
налага, изпълнителният директор на БАБХ
със заповед може да разреши употребата на
ВМП, лицензиран за употреба в друга държава членка, който да се употребява съгласно
изискванията на тази глава.“
§ 105. Член 322 се изменя така:
„Чл. 322. (1) Когато в Република България
няма лицензиран ВМП, подходящ за облекчаване страданията на непродуктивни животни,
по изключение ветеринарният лекар може
да прилага на своя отговорност лечение със:
1. ветеринарномедицински продукт, лицензиран по реда на този раздел или съгласно
Регламент (ЕО) № 726/2004 за друг вид или
за същия вид животни, но с други терапевтични показания;
2. лекарствен продукт, лицензиран за хуманни цели в Република България или съгласно
Регламент (ЕО) № 726/2004, или
3. лицензиран за употреба ВМП по законодателството на друга държава членка за
същия или за друг вид животни за същото
или друго болестно състояние – когато липсва
продукт по т. 1;
4. ветеринарномедицински продукт, приготвен в аптека от правоспособно лице по
рецепта на ветеринарен лекар – когато липсва
ВМП по т. 2 и 3.
(2) При лечение на еднокопитни животни се
прилагат изискванията по ал. 1, при условие
че продуктите, добити от животните, не са
предназначени за човешка консумация.
(3) Субстанциите, необходими за лечение
на еднокопитни животни, за които карентният
срок не трябва да бъде по-малък от 6 месеца,
са посочени в приложението на Регламент (ЕО)
№ 1950/2006 на Комисията от 13 декември
2006 г. за изготвяне в съответствие с Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета относно кодекса на Общността
за ветеринарните лекарствени продукти, на
списък с вещества, които са от съществено
значение за лечението на еднокопитните
животни.“
§ 106. Член 323 се изменя така:
„Чл. 323. (1) Когато в Република България
няма лицензиран ВМП, подходящ за облекчаване на непоносими страдания на продуктивни животни в даден животновъден обект,
ветеринарният лекар може да прилага на своя
отговорност лечение със:
1. ветеринарномедицински продукт, лицензиран по реда на този раздел или съгласно
Регламент (ЕО) № 726/2004 за друг вид или
за същия вид животни, но с други терапевтични показания;
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2. лекарствен продукт, лицензиран за хуманни цели в Република България или съгласно
Регламент (ЕО) № 726/2004 или
3. лицензиран за употреба ВМП по законодателството на друга държава членка за
същия или за друг вид животни за същото
или друго болестно състояние – когато липсва
продукт по т. 1;
4. ветеринарномедицински продукт, приготвен в аптека от правоспособно лице по
рецепта на ветеринарен лекар – когато липсва
ВМП по т. 2 и 3.
(2) Изискванията по ал. 1 се прилагат, ако
фармакологично активните субстанции, които
се съдържат във ВМП, са включени в Таблица 1
„Разрешени субстанции“ от приложението на
Регламент (ЕС) № 37/2010 и ветеринарният
лекар, който прилага лечението, е определил
съответен карентен срок.“
§ 107. В чл. 324 се създава ал. 3:
„(3) За хомеопатични ВМП, предназначени
за продуктивни животни, активните субстанции на които са включени в Таблица 1 от
приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010,
карентният срок по ал. 1 е нула дни.“
§ 108. В чл. 325, ал. 1 думата „три“ се
заменя с „5“.
§ 109. В чл. 326 се създава т. 6:
„6. ветеринарномедицинските продукти са
предназначени за клинични изпитвания при
разработване на нови ВМП.“
§ 110. В глава единадесета в раздел I се
създава чл. 329а:
„Чл. 329а. (1) Българската агенция по безопасност на храните издава на притежателя
на лиценз за употреба сертификати съгласно
сертификатната схема на Световната здравна
организация.
(2) За издаване на сертификат по ал. 1 притежателят на лиценза за употреба подава до
изпълнителния директор на БАБХ заявление
по образец, към което прилага документ за
платена такса в размер, определен в тарифата
по чл. 14, ал. 2.
(3) Изпълнителният директор на БАБХ
издава сертификата в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2.“
§ 111. В глава единадесета наименованието
на раздел II се изменя така: „Процедура за
взаимно признаване на лиценз за употреба
на ветеринарномедицински продукти и децентрализирана процедура“.
§ 112. Член 330 се изменя така:
„Чл. 330. (1) Когато в държава членка е
издаден лиценз за употреба на ВМП и е подадено заявление за издаване на лиценз за
употреба за същия ВМП в няколко държави
членки, включително в Република България,
се прилага процедура за взаимно признаване
на лиценза.
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(2) Когато в държава членка не е издаден
лиценз за употреба на ВМП и е подадено
заявление за издаване на лиценз за употреба
на един и същи ВМП в няколко държави
членки, включително в Република България,
се прилага децентрализирана процедура за
издаване на лиценз на употреба.“
§ 113. Член 332 се изменя така:
„Чл. 332. (1) За признаване или издаване
на лиценз за употреба на ВМП в повече
от една държава членка лицето по чл. 278
подава заявление с приложено идентично
досие до изпълнителния директор на БАБХ
и до избрани от него държави членки, наричани по-нататък „заинтересовани“. Досието
съдържа административната информация и
научната и техническата документация по
чл. 279, както и информация за изпълнение
на изискването по чл. 280, ал. 9, в случаите,
когато има такава.
(2) В заявлението лицето по чл. 278 посочва
заинтересованите държави членки и държава
членка за референтна държава, компетент
ният орган на която да изготви доклад или да
актуализира доклада за оценка на досието на
ВМП. Когато е необходимо, докладът съдържа
оценка на определените първоначално максимално допустими стойности на остатъчни
количества от ВМП по чл. 280, ал. 9 и на
резултатите по чл. 281, ал. 3.
(3) Когато до подаване на заявлението по
ал. 1 е издаден лиценз за употреба на ВМП
в държава членка, притежателят на лиценза
за употреба изисква от референтната държава
членка да актуализира доклада за оценка на
досието на лицензирания за употреба ВМП.
(4) Референтната държава членка актуализира доклада за оценка на досието на ВМП
в срок до 90 дни от приемането на валидно
заявление. Док ладът заедно с одобрената
кратка характеристика, етикета и листовката
за употреба на продукта се изпращат до заинтересованите държави членки и до заявителя.
(5) Когато до подаване на заявление по
ал. 1 не е издаден лиценз за употреба на
ВМП в държава членка, заявителят посочва
референтна държава членка, която изготвя
проект на доклад за оценка на досието и
проекти на кратка характеристика, етикет и
листовка за употреба на ВМП в срок до 120
дни от приемането на валидно заявление и
ги изпраща до заинтересованите държави
членки и до заявителя.
(6) В срок до 90 дни от получаване на
документите по ал. 4 и 5 заинтересованите
държави членки ги одобряват и информират
референтната държава. Референтната държава
членка документира одобрението, приключва
процедурата и информира заявителя.
(7) Изпълнителният директор на БАБХ в
срок до 30 дни след приключване на процедурата по ал. 3 или 5 издава съответно решение
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за признаване на лиценза за употреба на ВМП
или лиценз за употреба на ВМП и ги вписва
в регистъра по чл. 290.
(8) Когато Република България е референтна държава членка, тя има задълженията по
ал. 4 – 6.“
§ 114. В чл. 333 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“
и думите „ал. 2 и 4“ се заменят с „ал. 4 и 5,
поради евентуален сериозен риск за здравето
на хората или животните“.
2. В ал. 2 в изречение трето думите „ал. 5“
се заменят с „ал. 7“.
3. В ал. 3 думите „ал. 2 и 3“ се заменят с
„ал. 4 и 5“ и след думите „чл. 319“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 115. В чл. 334 думите „по реда на чл. 279“
се заличават.
§ 116. В чл. 335, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „в Европейския съюз“ се заменят с
„по централизирана процедура“.
§ 117. Създава се чл. 337а:
„Чл. 337а. Условията и редът за промени
в лицензи за употреба на ВМП, издадени по
процедура за взаимно признаване и децентрализирана процедура, се уреждат с Регламент
(ЕО) № 1234/2008.“
§ 118. Член 338 се изменя така:
„Чл. 338. Всяко заявление за промени в
лиценз за употреба на ВМП, издаден по процедура за взаимно признаване и децентрализирана процедура, се предоставя на държавите
членки, в които продуктът е бил лицензиран
за употреба.“
§ 119. В чл. 339 накрая се поставя запетая
и се добавя „ал. 1“.
§ 120. В глава единадесета раздел III с
чл. 340, 341 и 342 се отменя.
§ 121. В чл. 343 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лиценз за производство на ВМП се
издава за пълно и частично производство и
различни процеси, като разфасоване и опаковане.“
2. В ал. 4 думите „или упълномощени от
тях лица“ се заличават.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Когато ВМП се внасят в Република
България и са предназначени за друга държава
членка, те се придружават с копие от лиценза
за производство на ВМП.“
§ 122. Създава се чл. 343а:
„Чл. 343а. Производството на активни субстанции, използвани като изходни суровини,
включва пълното или частично производство,
разфасоване, опаковане, преопаковане или
преетикетиране преди включването на субстанцията в състава на ВМП.“
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§ 123. Член 344 се изменя така:
„Чл. 344. За получаване на лиценз за производство на ВМП и/или активни субстанции
лицата по чл. 343 трябва да:
1. посочат в заявлението видовете ВМП и/
или активни субстанции и фармацевтичните
им форми, които ще се произвеждат или
внасят, както и мястото на производство и/
или контрол;
2. разполагат с подходящи помещения,
техническо оборудване и апаратура за контрол
на ВМП и/или активни субстанции по т. 1;
3. разполагат по всяко време най-малко с
едно квалифицирано лице по чл. 353.“
§ 124. В чл. 345, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „лицето подава“ се заменят с „лицата по чл. 343, ал. 1
подават“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
документ за актуално състояние, издаден от
компетентен орган на друга държава;“.
3. В т. 4 думите „ал. 1, т. 1“ се заменят
с „т. 2“.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. списък на ВМП или активните субстанции, в който се посочват:
а) видовете и фармацевтичните форми;
б) описание на производствения процес и
методите за анализ;
в) наименование на активните субстанции
или щамовете микроорганизми, които влизат
в състава на ВМП;
г) начинът на прилагане на ВМП.“
5. Създава се нова т. 6:
„6. схеми на помещенията за производство,
контрол и съхранение;“.
6. Досегашната т. 6 става т. 7.
§ 125. В чл. 347 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и с изискванията за Добрата производствена практика
(ДПП)“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително и тази за квалифицираното лице по чл. 353“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. несъответствие на представената документация, условията за производство, контрол
и съхранение на ВМП и/или активните субстанции и изискванията за ДПП.“
3. В ал. 3 накрая се добавя „но за не повече
от 180 дни“.
4. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) В случаите по ал. 3, когато заявителят
не изпълни указанията в срок до 180 дни от
датата на получаване на писменото уведомле-
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ние, изпълнителният директор на БАБХ със
заповед прекратява процедурата по издаване
на лиценза и писмено уведомява заявителя.
(6) Заповедта по ал. 5 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс. Обжалването не спира
изпълнението.
(7) В случаите по ал. 5 може да се подаде
заявление за издаване на лиценз за производство по реда на чл. 345.“
§ 126. В чл. 348 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „три месеца“ се заменят
с „90 дни“ и след съкращението „ВМП“ се
добавя „или на активни субстанции“.
2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя
„се съобщава и“.
3. В ал. 3 след съкращението „ВМП“ се
добавя „или на активни субстанции“.
§ 127. Създава се чл. 348а:
„Чл. 348а. (1) Изпълнителният директор на
БАБХ може да издаде лиценз за производство
на ВМП или на активни субстанции, при условие че заявителят ще изпълни указанията
на БАБХ, дадени по време на процедурата
по издаване на лиценза.
(2) В случаите по ал. 1, когато указанията
не са изпълнени в посочения в тях срок, изпълнителният директор на БАБХ със заповед
отнема лиценза.
(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
§ 128. В чл. 350, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след съкращението
„ВМП“ се добавя „и/или активни субстанции“.
2. В т. 4 след съкращението „ВМП“ се
поставя запетая, съюзът „и“ се заличава и
накрая се добавя „и активните субстанции“.
§ 129. В чл. 351 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след съкращението „ВМП“ се
добавя „или на активни субстанции“.
2. В ал. 4 в изречение първо думите „един
месец“ се заменят с „30 дни“ и в изречение
второ думите „три месеца“ се заменят с „90
дни“.
§ 130. В чл. 352 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на БАБХ
със заповед променя лиценза за производство,
като изключва от неговия обхват някои видове продукти, или отнема лиценза за всички
продукти, когато не са спазени някои от
изискванията по чл. 344 или не са изпълнени
предписания на органите на БАБХ.“
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) В зависимост от вида и степента на
нарушенията на изискванията за производство или внасяне изпълнителният директор
на БАБХ може със заповед да:
1. спре производството или внасянето на
ВМП и/или активни субстанции;
2. спре действието на лиценза за производство на определен вид продукти или на
всички продукти;
3. отнеме лиценза по т. 2.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след
думите „ал. 1“ се добавя „и 2 се съобщава и“.
§ 131. Създава се чл. 352а:
„Чл. 352а. Когато изпълнителният директор
на БАБХ е издал заповед за промяна в обхвата
на лиценза за производство, той преиздава
лиценза и вписва промяната в регистъра по
чл. 350, ал. 1.“
§ 132. В чл. 353 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Квалифицираното лице по ал. 1 трябва да:
1. притежава документ за придобита квалификация от обучение във висше училище
или курс, еквивалентен на това обучение,
признати по реда на Закона за признаване на
професионални квалификации или Наредбата
за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм.,
бр. 25 и 79 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г. и бр. 102
от 2011 г.);
2. има най-малко две години практически
опит при лицензиран фармацевтичен производител, свързан с качествен анализ на
лекарствени продукти, количествен анализ
на активни субстанции и други изпитвания,
необходими за осигуряване качеството на
продуктите.“
2. Създават се нови ал. 3 – 7:
„(3) Продължителността на практическия
опит по ал. 2, т. 2 може да бъде намалена с
една година, когато курсът на обучение във
висше училище е с продължителност най-малко 5 години, или с година и половина – когато курсът на обучение е с продължителност
най-малко 6 години.
(4) Обучението във висшето училище и
курсът по ал. 2, т. 1 трябва да са с продължителност най-малко 4 години и да включват
теория и практика по една от следните специалности: фармация, медицина, ветеринарна
медицина, химия, фармацевтична химия и
технология, биология или биотехнология.
(5) Минималният срок на обучението във
висшето училище може да е с продължителност
три години и половина, когато е последвано от
курс по теория и практика с продължителност
най-малко една година, като практическото
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обучение е с продължителност най-малко 6
месеца и е проведено в аптека. Курсът трябва
да е завършен с изпит на университетско ниво.
(6) Когато в държава членка висши училища
провеждат обучение с продължителност над
три и над 4 години или се провеждат курсове
по ал. 2, т. 1 със същата продължителност,
документът за придобита квалификация, издаден от висше училище с над тригодишен срок
на обучение или след завършване на курс със
същия срок на обучение, се смята, че отговаря
на условието за продължителност на обучението по ал. 4 и документите за придобита
квалификация, издадени при завършване на
висши училища, или курсовете с над три и
над 4 години се признават като еквивалентни
документи един на друг.
(7) Обучението и курсът по ал. 2, т. 1
трябва да включват теоретично и практическо обучение по следните основни учебни
дисциплини: експериментална физика, обща
и неорганична х ими я, органична х ими я,
аналитична химия, фармацевтична химия,
включваща анализ на лекарствени продукти,
обща и приложна биохимия (медицинска),
физиология, микробиология, фармакология,
фармацевтична технология, токсикология и
фармакогнозия.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2 – 7“.
4. Досегашните ал. 4, 5 и 6 се отменят.
§ 133. Създава се чл. 353а:
„Чл. 353а. (1) Квалифицираното лице по
чл. 353, ал. 1:
1. издава сертификат за освобождаване на
партидата, с който гарантира, че всяка партида ВМП е произведена и контролирана в
съответствие с изискванията на този раздел и
условията на лиценза за употреба на продукта;
2. издава сертификат за освобождаване на
внесена партида ВМП, включително когато
партидата е произведена в държава членка,
с който гарантира, че преди пускането на
партидата на пазара в държава членка є е
извършен пълен качествен анализ, количествен
анализ най-малко на активните субстанции,
както и всички изпитвания или контрол, необходими за осигуряване качеството на ВМП
в съответствие с изискванията на лиценза за
употреба.
(2) Извършване на анализите, изпитванията
и контрола по ал. 1, т. 2 не се изисква за пускане на пазара на партиди ВМП, придружени
от сертификат за тяхното освобождаване,
издаден от квалифицирано лице, установено
на територията на държава – членка на Европейския съюз.
(3) Квалифицираното лице не извършва
анализите, изпитванията и контрола по ал. 1,
т. 2 при внасяне на ВМП от трета страна,
сключила с Европейския съюз споразумение,
което гарантира, че в тази страна се прилагат
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изисквания за ДПП, най-малко еквивалентни
на тези в Европейския съюз, и че са извършени анализите, изпитванията и контролът
за осигуряване на качеството на продукта.
(4) Квалифицираното лице води дневник, в
който вписва данни, които гарантират, че всяка
партида ВМП е произведена и контролирана
съгласно изискванията на този раздел и е в
съответствие с лиценза за употреба на ВМП.
(5) Дневникът по ал. 4 се съхранява наймалко 5 години след последното вписване и се
представя на органите на БАБХ при поискване.
(6) При образуване на административнонаказателно или наказателно производство за
нарушения, извършени от квалифицираното
лице, изпълнителният директор на БАБХ
писмено уведомява притежателя на лиценза за
производство, че следва да отстрани квалифицираното лице от длъжност до приключване
на образуваното срещу него производство.“
§ 134. В чл. 354 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „употреба“ се заменя с
„производство“;
б) в т. 3 накрая се добавя „и им осигурява
достъп по всяко време до обекта за производство и контрол“;
в) в т. 6 накрая се добавя „и/или активните субстанции и използва като изходни
суровини само активни субстанции, които са
произведени в съответствие с изискванията
за добрата производствена практика“;
г) точка 7 се изменя така:
„7. води документация за всички доставени
от него ВМП и/или активни субстанции, включително доставени мостри, която съдържа:
а) дата на доставка;
б) наименование на ВМП и/или активните
субстанции;
в) доставено количество;
г) име и адрес на получателя;
д) номер на партидата ВМП и/или активните субстанции.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Документацията по ал. 1, т. 7 се съхранява най-малко три години от последното
вписване и се предоставя на органите на
БАБХ при поискване.“
§ 135. В чл. 355 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1 лицата трябва да
разполагат с копие от сертификат за ДПП,
издаден на производителя на ВМП от компетентен орган на държава членка или друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а при
внасяне на ВМП от трета страна, сключила
споразумение с Европейския съюз, което
гарантира, че в тази страна се прилагат из-
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исквания за ДПП, най-малко еквивалентни
на тези в Европейския съюз – копие от сертификат за ДПП, издаден от компетентния
орган на третата страна.“
§ 136. В чл. 356 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За получаване на лиценз за производство на ВМП лицата по чл. 355 подават
заявление по образец, към което прилагат:
1. документите по чл. 345, ал. 1, т. 1, 3 и
5 – 7;
2. документи за правоспособност и трудов
стаж на ръководителите на производството,
контрола и осигуряване на качеството в държавата на производство и на квалифицираното лице, което отговаря за качеството на
внесения в Република България ВМП;
3. копие от акта за въвеждане в експлоатация на помещенията за съхранение на ВМП
в Република България, издаден по реда на
Закона за устройство на територията.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2 не се извършва
проверка на място на обекта за производство
на ВМП в трета страна, сключила споразумение с Европейския съюз, което гарантира,
че в тази страна се прилагат изисквания за
ДПП, най-малко еквивалентни на тези в Европейския съюз.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „Лицензът се“ се добавя „променя, спира“ и думите „и чл. 361, ал. 3“ се
заличават.
§ 137. Член 357 се отменя.
§ 138. В чл. 359 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 8“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата по чл. 355 имат право да продават ВМП на търговци на едро.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 139. В чл. 360 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Вносителите на ВМП трябва да:
1. спазват изискванията по чл. 354, ал. 1,
т. 1, 4 и 5;
2. имат в наличност само ВМП, за които
притежават лиценз за употреба;
3. уведомяват предварително контролните
органи на БАБХ за всяка промяна на условията,
при които е издаден лицензът за производство,
и да им осигуряват достъп до обектите за
производство, съхранение и контрол;
4. спазват изискванията за ДПП;
5. водят документация, която съдържа:
а) дата на покупка и продажба;
б) наименование на ВМП;
в) номер и срок на годност на партидата
ВМП;
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г) закупени и продадени количества от
ВМП;
д) име и адрес на доставчика и купувача.“
2. В ал. 2 след думата „Документацията“
се добавя „по ал. 1, т. 5“.
§ 140. В чл. 361 ал. 3 се отменя.
§ 141. В чл. 362 след съкращението „ВМП“
се добавя „и активни субстанции“.
§ 142. В чл. 363 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след съкращението „ВМП“ се
добавя „и/или активни субстанции“.
2. В ал. 4 след съкращението „ВМП“ се
добавя „и/или активни субстанции“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Търговия на едро с активни субстанции, предназначени за производство на ВМП,
могат да извършват лица, които притежават
лиценз по ал. 1.“
§ 143. В чл. 364, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
документ за актуално състояние, издаден от
компетентен орган на друга държава;“.
§ 144. В чл. 365 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „но за не повече от 180 дни“.
2. Създават се нови ал. 5 и 6 и ал. 7:
„(5) Когато заявителят не отстрани пропуските в срок до 180 дни от датата на получаване
на писменото уведомление, изпълнителният
директор на БАБХ със заповед прекратява
процедурата по издаване на лиценз и писмено
уведомява заявителя.
(6) Заповедта по ал. 5 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс. Обжалването не спира
изпълнението.
(7) В случаите по ал. 5 може да се подаде
заявление за издаване на лиценз по реда на
чл. 364.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 8.
4. Създава се ал. 9:
„(9) Лицензът по ал. 8 е безсрочен.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 8 се съобщава и“.
§ 145. В чл. 366, ал. 2, т. 5 след думата
„групи“ се добавя „и/или активни субстанции“.
§ 146. В чл. 368, ал. 2 накрая се добавя „и
документ за платена такса в размер, определен
в тарифата по чл. 14, ал. 2“.
§ 147. Член 369 се изменя така:
„Чл. 369. (1) Търговците на едро с ВМП имат
право да доставят ВМП на търговци на едро
и дребно с ВМП, на ветеринарномедицински
заведения по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2, както и
на други лица след представяне на рецепта,
издадена от регистриран ветеринарен лекар.
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(2) Търговците на едро с ВМП могат да
доставят активни субстанции за производство
на ВМП само на други търговци на едро с
ВМП и на производители на ВМП.
(3) За доставката по ал. 1 и 2 се издава
финансов документ или се подписва предавателно-приемателен протокол, в който се
посочват видът, количеството, партидният
номер и срокът на годност на ВМП и/или
активната субстанция и датата на доставка.
(4) Забранява се търговията на едро с ВМП,
чиито данни върху опаковката и листовката за
употреба не са в съответствие с изискванията
на наредбата по чл. 361, ал. 2.“
§ 148. Създава се чл. 369а:
„Чл. 369а. Когато търговец на едро не притежава лиценз за употреба на определен ВМП,
но има намерение да доставя този ВМП от
друга държава членка с цел търговия, трябва
писмено да уведоми притежателя на лиценза
за употреба на продукта и изпълнителния
директор на БАБХ за това свое намерение.“
§ 149. В чл. 370 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Притежателят на лиценз за търговия
на едро с ВМП разработва и прилага план
за действие при спешни случаи за изтегляне
на продукта от пазара по разпореждане на
изпълнителния директор на БАБХ и при съвместно изтегляне на продукта с притежател
на лиценз за производство или на лиценз за
употреба на ВМП.“
2. В ал. 3 думите „т. 2 и 3“ се заменят с
„т. 1 – 4, 6 и 7“.
§ 150. В чл. 374 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се отменя;
б) създава се т. 7:
„7. с нова активна субстанция, включена
преди по-малко от пет години в състава на
лицензиран за употреба ВМП.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Предписаното в рецептата количество
ВМП трябва да е минимално необходимото
за съответното лечение.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“ и думата
„три“ се заменя с „5“.
§ 151. В чл. 375, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думата „получаване“
се заменя с „издаване“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
документ за актуално състояние, издаден от
компетентен орган на друга държава;“.
3. В т. 2 думата „акт“ се заменя с „копие
от акта“.
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§ 152. В чл. 376 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „но за не повече от 180 дни“.
2. Създават се нови ал. 4 и 5 и ал. 6:
„(4) Когато заявителят не отстрани пропуските в срок до 180 дни от датата на получаване
на писменото уведомление, изпълнителният
директор на БАБХ със заповед прекратява
процедурата по издаване на лиценз и писмено
уведомява заявителя.
(5) Заповедта по ал. 4 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс. Обжалването не спира
изпълнението.
(6) В случаите по ал. 4 може да се подаде
заявление за издаване на лиценз по реда на
чл. 375.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
4. Създава се ал. 8:
„(8) Лицензът по ал. 7 е безсрочен.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7 се съобщава и“.
§ 153. В чл. 379 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и документ за
платена такса в размер, определен в тарифата
по чл. 14, ал. 2“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 3 и 4, когато заявителят не изпълни указанията на комисията
в срок до 120 дни, се прилагат изискванията
по чл. 376, ал. 4 – 6.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 154. Член 381 се изменя така:
„Чл. 381. Забранява се търговията на дребно с ВМП, чиито данни върху опаковката и
листовката за употреба не са в съответствие с
изискванията на наредбата по чл. 361, ал. 2.“
§ 155. В чл. 382 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „информационна“ се
заличава.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3:
а) в т. 2 думата „ефективност“ се заменя
с „ефикасност“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. карентния срок;“
в) в т. 4 думата „предписанията“ се заменя
с „данните върху опаковката и листовката за
употреба на продукта“.
4. В ал. 4 т. 6 се отменя.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Българската агенция по безопасност
на храните предоставя чрез въвеждане в базата данни по чл. 57, параграф 1, буква „г“
от Регламент (ЕО) № 726/2004 събраната от
системата по ал. 1 информация на другите
компетентни органи на държавите членки
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и на Европейската агенция по лекарствата.
Информацията трябва да е достъпна за всички
държави членки.“
§ 156. В чл. 383 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След оценяване на данните от фармакологичната бдителност изпълнителният
директор на БАБХ със заповед може да:
1. отнеме лиценза за употреба;
2. спре действието на лиценза за употреба;
3. направи промени в лиценза за употреба,
свързани с ограничаване на показанията за
употреба, промяна на дозата, добавяне на
противопоказания, добавяне на нови предпазни мерки.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният
ди рек тор на БА БХ незабавно у ведом ява
притежателя на лиценз за употреба на ВМП,
компетентните органи на останалите държави
членки и Европейската агенция по лекарствата
за предприетите мерки.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
д у мата „п рек рат и“ с е за мен я с ъ с „сп ре
действието на“ и думите „заинтересованите
страни“ се заменят с „компетентните органи
на останалите държави членки“.
§ 157. Член 384 се отменя.
§ 158. В чл. 385, ал. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „както и върху производството и търговията на едро с активни
субстанции“.
§ 159. В чл. 386 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и експерти“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Служителите по ал. 1 извършват периодични и внезапни проверки и при необходимост изпращат проби от ВМП и активни
субстанции за лабораторни изпитвания в
лаборатория на БАБХ или в акредитирана
лаборатория на Европейския съюз.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Проверка на условията за производство на активни субстанции за съответствие
с изискванията за ДПП може да се извърши
и по искане на производителя на активните
субстанции.“
§ 160. Член 387 се изменя така:
„Чл. 387. Контролът се извършва чрез:
1. лабораторно изпитване на проби от ВМП
и активни субстанции;
2. проверка на документите и условията за
производство, внасяне, съхранение и контрол
на ВМП;
3. проверка на документите и условията
за производство, съхранение и контрол на
активни субстанции;
4. проверка на документите и условията за
търговия на едро и дребно с ВМП;
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5. проверка на документите и помещенията на притежателите на лиценз за употреба
на ВМП.“
§ 161. В чл. 388 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Инспектори и експерти от БАБХ:“;
б) в т. 1 думата „продажба“ се заменя
с „контрол, търговия“ и накрая се поставя
запетая и се добавя „както и документите и
помещенията на притежателите на лиценз за
употреба на ВМП“;
в) в т. 4 след съкращението „ВМП“ се
добавя „и активните субстанции“ и накрая
се поставя запетая и се добавя „както и при
нарушения на изискванията по тази глава“;
г) в т. 5 накрая се добавя „за лабораторен
анализ на суровините и крайните продукти“;
д) точка 7 се отменя;
е) в т. 8 думите „ал. 1, т. 2 и ал. 2“ се
заменят с „т. 3“;
ж) в т. 9 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и за спазване на изискванията
за валидиране на производствени процеси и
за осигуряване на повторяемост на партидите
имунологични ВМП“;
з) в т. 10, буква „б“ накрая се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При осъществяване на проверките по
ал. 1 притежателите на лицензи за производство, употреба и търговия с ВМП и регистрираните ветеринарни лекари са длъжни да
оказват съдействие и да предоставят достъп до
обектите по ал. 1, т. 1 и до документацията,
свързана с дейността им.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Служителите от ОДБХ, определени
за осъществяване на контрол на ВМП, проверяват обектите за търговия, съхранение
и прилагане на ВМП, дават заключение за
съответствието на обектите за търговия на
дребно с ВМП с изискванията на тази глава
и извършват дейностите по ал. 1, т. 3 – 5.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) За резултатите от проверките по ал. 1,
т. 1, 2, 6, 8, 9 и 10 се изготвя подробен протокол, екземпляр от който се предоставя на
проверените лица.“
5. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) При проверките по ал. 1 инспекторите и експертите от БАБХ могат да отварят
опаковки с ВМП или активни субстанции,
да правят копия на документи и заснемане в
обектите на контрол.
(6) Служителите по ал. 1 нямат право да
разпространяват информацията, получена при
извършване на проверките.“
§ 162. Създава се чл. 388а:
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„Чл. 388а. (1) Изпълнителният директор
на БАБХ издава сертификат за ДПП до 90
дни след извършване на проверка на обект за
производство на ВМП и проверките по чл. 388,
ал.1, т. 9 и 10, когато при тях се установи, че
са спазени изискванията за ДПП.
(2) Сертификатът по ал. 1 е със срок на
валидност три години.
(3) Когато проверката по ал. 1 се извършва
по искане на Европейската дирекция за качеството на лекарствените средства, изпълнителният директор на БАБХ издава сертификат
за съответствие с монографията.
(4) Българската агенция по безопасност
на храните въвежда в базата данни на Европейския съюз (EudraGMP) информация за
издадените сертификати за ДПП или информация за констатираните несъответствия с
изискванията за ДПП.“
§ 163. В чл. 389 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. разпорежда бракуване и унищожаване
на ВМП в случаите по чл. 318, ал. 1.“
2. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. по т. 3 – с разпореждане от инспектора,
установил нарушението.“
§ 164. В чл. 391, ал. 2 след думите „изследва
в“ се добавя „лаборатория на“.
§ 165. В чл. 393 думите „във фармакопеята“
се заменят с „в Европейската фармакопея“ и
думите „Международния ветеринарен кодекс“
се заличават.
§ 166. В чл. 394 се създава т. 5:
„5. инактивирани имунологични ВМП,
произведени от патогенни микроорганизми и
антигени, получени от животно или животни от даден животновъден обект, и които се
прилагат на животно или животни от същия
обект.“
§ 167. След чл. 410 се създава глава дванадесета „а“ с чл. 410а – 410и:
„ Г л а в а

д в а н а д е с е т а

„ а “

ИНВИТРО ДИАГНОСТИЧНИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА
Чл. 410а. (1) Инвитро диагностични ветеринарномедицински средства могат да се
употребяват за изпълнение на мерките по
държавната профилактична програма след
издаване от БАБХ на сертификат за регистрация на диагностичното средство.
(2) Внасянето на инвитро диагностични
ветеринарномедицински средства от трети
страни може да се осъществява само от
упълномощено от производителя лице, регистрирано като търговец по реда на Търговския закон или по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария.
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Чл. 410б. (1) За издаване на сертификат за
регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство производителят,
съответно лицето по чл. 410а, ал. 2 подава
заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, към което прилага:
1. документ за актуално състояние, издаден от компетентния орган на страната по
регистрация на заявителя;
2. оригинално пълномощно или нотариално
заверено пълномощно – когато заявлението
се подава от пълномощник;
3. оригинално или нотариално заверено
пълномощно – в случаите по чл. 410а, ал. 2;
4. копие от документ, издаден от акредитирана лаборатория в държава членка, за
съответствие на средството с техническата
спецификация на производителя;
5. информация на производителя, съдържаща общите технологични и/или аналитични
характеристики, производствените процеси и
контрол на качеството;
6. описание на аналитични и диагностични
параметри на диагностичното средство;
7. декларация от производителя, че производството на диагностичното средство е в
съответствие с изискванията на наредбата
по чл. 410в;
8. инструкция за употреба на български
език;
9. копие от документ за регистрация, издаден в друга държава, ако има такъв;
10. три броя мостри за извършване изпитване на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство;
11. други документи и данни, посочени в
наредбата по чл. 410в;
12. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
(2) Когато документите по ал. 1, т. 1 – 7
и 9 са на друг език, те се придружават от
легализиран превод на български език.
Ч л. 410 в. Изиск ва н и я та к ъм да н н и т е,
които съдържа документацията за издаване
на сертификат за регистрация, опаковката,
листовката за употреба и производството на
инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство, и редът за извършване на
изпитването за чувствителност се определят
с наредба на министъра на земеделието и
храните.
Чл. 410г. (1) В срок до 60 дни от подаване на заявлението в БАБХ се извършва
проверка на документацията и изпитване за
чувствителност на инвитро диагностичното
ветеринарномедицинско средство.
(2) При установяване на непълноти в подадените документи изпълнителният директор
на БАБХ уведомява заявителя за отстраняването им. В този случай срокът по ал. 1
спира да тече.
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(3) Изпълнителният директор на БАБХ в
срок до 7 дни от получаване на резултатите
от проверката и изпитването по ал. 1 издава
сертификат за регистрация или мотивирано
отказва издаването му и уведомява заявителя.
(4) Сертификатът по ал. 3 е безсрочен.
(5) Изпитването за чувствителност по ал. 1
се извършва в лаборатория на БАБХ.
Чл. 410д. (1) Изпълнителният директор на
БАБХ отказва издаването на сертификат за
регистрация, когато:
1. количественият и качественият състав
на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство е различен от посочения
в представената от заявителя документация;
2. инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство не притежава необходимата
чувствителност, специфичност, възпроизводимост и точност;
3. данните на опаковката и/или листовката
за употреба не отговарят на изискванията на
наредбата по чл. 410в.
(2) Отказът по ал. 1 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(3) Инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, получили сертификат за
регистрация, се вписват в регистър на БАБХ,
който съдържа:
1. наименование на диагностичното средство;
2. номер и дата на издаване на сертификата
за регистрация;
3. болестите за диагностициране, за които
е предназначено диагностичното средство;
4. наименование, седалище и адрес на
управление на производителя и на лицето по
чл. 410а, ал. 2, получило сертификата.
(4) При промяна на вписани обстоятелства
по ал. 3, т. 4 и чл. 410б, ал. 1, т. 5, 6 и 8 притежателят на сертификата за регистрация в
срок до три дни от настъпване на промяната
писмено уведомява изпълнителния директор
на БАБХ и прилага документите, свързани с
нея, за отразяването є в регистъра.
(5) При промяна на вписани обстоятелства
по ал. 3, т. 3 се подава заявление по реда на
чл. 410б.
(6) При промяна на обстоятелства се издава
допълнение към сертификата за регистрация.
(7) При изтегляне на диагностичното средство от пазара притежателят на сертификата
за регистрация уведомява БАБХ.
Чл. 410е. (1) Изпълнителният директор на
БАБХ със заповед заличава регистрацията на
инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, когато:
1. диагностичното средство няма посочения в документацията диагностичен ефект,
чувствителност и/или специфичност;
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2. диагностичното средство не отговаря на
декларирания в регистрационната документация качествен и количествен състав;
3. е наложена забрана за употребата на
диагностичното средство след издаване на
сертификата за регистрация;
4. информацията, представена в регистрационната документация, е невярна.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 410ж. (1) Притежателят на сертификата
за регистрация е длъжен да блокира, изтегли
от пазара и унищожи партида на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство,
когато се установи, че партидата не отговаря
на регистрационната документация, както и
в случаите по чл. 410е, ал. 1.
(2) Когато БАБХ установи несъответствия
по ал. 1, изпълнителният директор на БАБХ
със заповед разпорежда на притежателя на
сертификата за регистрация да изтегли партидата от пазара.
Чл. 410з. (1) Търговия с инвитро диагностични ветеринарномедицински средства се
извършва в лицензирани по реда на този закон
обекти за търговия на едро и дребно с ВМП.
(2) Търговия по ал. 1 може да се извършва
само с регистрирани по реда на чл. 410б инвитро диагностични ветеринарномедицински
средства.
(3) Търговците на едро и дребно са длъжни:
1. да водят документация, която съдържа
данни за всяка сключена сделка, наименование
на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство, доставено количество, име/
наименование и адрес/седалище на доставчика
и получателя и партиден номер на диагностичното средство;
2. да бракуват и унищожат инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство
в срок до 30 дни от изтичане срока му на
годност съгласно Закона за управление на
отпадъците.
(4) Всяка партида трябва да е придружена
с аналитичен сертификат за качество, издаден
от производителя.
Чл. 410и. Инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства се съхраняват
при условията, определени от производителя.“
§ 168. Член 413 се изменя така:
„Чл. 413. (1) Ветеринарен лекар или управител на ветеринарномедицинско заведение,
който не изпълни задължение по чл. 39, ал. 1,
т. 1 и 2 и ал. 2, т. 2, 4, 6, 9, 10 и 14, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно
нарушение – от 400 до 1000 лв.
(2) Ветеринарен лекар, който не изпълни
задължение по чл. 39, ал. 2, т. 3, 5, 7 и 8, се
наказва с глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 500 лв.“
§ 169. Създава се чл. 414а:
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„Чл. 414а. (1) Ветеринарен лекар, който не
изпълни задължение по договор по чл. 46е
или чл. 46ж, се наказва с глоба от 300 до
1000 лв., а при повторно нарушение – от 500
до 2000 лв.
(2) Ветеринарен лекар, който не спази сроковете за изпълнение на мерките по чл. 46е
или чл. 46ж, определени в договора, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно
нарушение – от 200 до 700 лв.
(3) Ветеринарен лекар, който подаде невярна информация относно изпълнението на
договора по чл. 46е или чл. 46ж, когато деянието не съставлява престъпление, се наказва
с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно
нарушение – от 700 до 3000 лв.
(4) Ветеринарен лекар, който при упражняване на ветеринарномедицинска практика не
спазва ветеринарномедицинските изисквания,
се наказва с глоба от 150 до 600 лв., а при
повторно нарушение – от 300 до 1500 лв.“
§ 170. В чл. 416 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собственик на селскостопански животни, който не изпълни задължение по чл. 132,
ал. 1, т. 4, 6 – 9, 12, 14, 21 – 23, се наказва с
глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.“
2. В ал. 2 думите „100 до 300“ се заменят
с „500 до 3000“ и думите „300 до 500“ се заменят с „1000 до 6000“.
§ 171. Член 417 се изменя така:
„Чл. 417. (1) Собственик на селскостопански
животни, който не изпълни задължение по
чл. 132, ал. 1, т. 1 – 3, 5, 10, 11, 13, 15 – 20,
се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при
повторно нарушение – от 1000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 1000 до
3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000
до 10 000 лв.“
§ 172. В чл. 419 след думите „реда на чл. 137“
се поставя запетая и се добавя „ал. 1 – 9“ и
думите „чл. 132, ал. 2“ се заменят с „чл. 137,
ал. 10“.
§ 173. В чл. 420 думите „и 14“ се заменят
с „14 и 16“.
§ 174. В чл. 425 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „100 до 200“ се заменят
с „300 до 800“.
2. В ал. 2 думите „200 до 400“ се заменят
с „1000 до 5000“.
§ 175. Създават се чл. 442а – 442с:
„Чл. 442а. (1) Който, без да е вписан в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21, произвежда или
търгува със средства за идентификация на
животните, които да послужат за официална
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идентификация на животните, се наказва с
глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 1000 до 5000 лв., а при повторно
нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 442б. (1) Който в нарушение на чл. 51а
или чл. 51б произвежда или търгува с неодобрени от БАБХ средства за идентификация на
животните, които да послужат за официална
идентификация на животните, се наказва с
глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 1000 до
5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000
до 10 000 лв.
Чл. 442в. Производител или търговец на
средства за идентификация на животните,
който не отрази в Интегрираната информационна система на БАБХ движение на средства
за идентификация на животните, се наказва
с глоба от 300 до 400 лв., а при повторно
нарушение – от 500 до 2000 лв.
Чл. 442г. Който не отстрани и/или не предаде за унищожаване специфичнорискови материали съгласно изискванията на приложение
V, т. 2 – 4 и 8 от Регламент (ЕО) № 999/2001
на Европейския парламент и на Съвета от
22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране
на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 999/2001“, се наказва с глоба от 1000
до 2000 лв., а при повторно нарушение – от
2000 до 3000 лв.
Чл. 442д. (1) Който пусне на пазара специфичнорискови материали и/или месо от
преживни животни, на което не са отстранени специфичнорисковите материа ли за
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии,
се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при
повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 2000 до
3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000
до 5000 лв.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 месото и специфичнорисковите материали се изземват и
се насочват за унищожаване в обект за обезвреждане на странични животински продукти.
Разходите за унищожаване са за сметка на
нарушителя.
Чл. 442е. (1) Който наруши изискването по
чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 999/2001,
се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при
повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
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(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 1000 до
2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000
до 3000 лв.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 месото се изземва и се насочва за унищожаване в обект
за обезвреждане на странични животински
продукти. Разходите за унищожаване са за
сметка на нарушителя.
Чл. 442ж. (1) Който пусне на пазара месо
от преживни животни, които не са изследвани
за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии съгласно изискванията на приложение
ІІІ, глава „А“ на Регламент (ЕО) № 999/2001,
се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при
повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо
лице, се налага имуществена санкция от 2000
до 4000 лв., а при повторно нарушение – от
4000 до 6000 лв.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 месото се изземва и се насочва за унищожаване в обект
за обезвреждане на странични животински
продукти. Разходите за унищожаване са за
сметка на нарушителя.
Чл. 442з. Производител или търговец на
храни, който наруши разпоредбите на приложение II, глава ІХ, т. 1 – 4 от Регламент
(ЕО) № 852/2004, се наказва с имуществена
санкция от 100 до 300 лв., а при повторно
нарушение – от 300 до 1000 лв.
Чл. 442и. (1) Който транспортира суровини
и храни от животински произход в нарушение
на чл. 245, се наказва с глоба от 100 до 300 лв.,
а при повторно нарушение – от 300 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500
до 1000 лв., а при повторно нарушение – от
1000 до 2000 лв.
Чл. 442к. Който приеме животно за клане
в нарушение на изискванията на приложение
II, раздел ІІ от Регламент (ЕО) № 853/2004,
се наказва с имуществена санкция от 300 до
500 лв., а при повторно нарушение – от 500
до 2000 лв.
Чл. 442л. Който приеме в кланица животно,
заклано при неотложно клане в нарушение
на изискванията на приложение III, раздел І,
глава VI от Регламент (ЕО) № 853/2004, се
наказва с имуществена санкция от 200 до
500 лв., а при повторно нарушение – от 500
до 1000 лв.
Чл. 442м. Производител или търговец на
храни от животински произход, който наруши
разпоредбата на чл. 4, параграф 3 от Регламент
(ЕО) № 852/2004, се наказва с имуществена
санкция от 500 до 1500 лв., а при повторно
нарушение – от 1500 до 5000 лв.
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Чл. 442н. (1) Който наруши чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1760/2000, се наказва с глоба
от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение
от 400 до 800 лв.
(2) Когато нарушение по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500
до 1000 лв., а при повторно нарушение – от
1000 до 3000 лв.
Чл. 442о. (1) Който наруши чл. 1 от Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от
25 август 2000 г. за установяване на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1760/2000 на Европейския парламент и на
Съвета във връзка с етикетирането на говеждо
месо и продукти от говеждо месо, наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1825/2000“,
се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при
повторно нарушение – от 400 до 800 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500
до 1000 лв., а при повторно нарушение – от
1000 до 2000 лв.
Чл. 442п. (1) Който наруши чл. 15 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 и чл. 2 от Регламент
(ЕО) № 1825/2000, се наказва с глоба от 200
до 500 лв., а при повторно нарушение – от
500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500
до 1000 лв., а при повторно нарушение – от
1000 до 3000 лв.
Чл. 442р. (1) Който наруши изискване по
чл. 83, 84, 85 или 86, се наказва с глоба от
300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от
500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 1000 до
2000 лв., а при повторно нарушение – от 1500
до 3000 лв.
Чл. 442с. (1) Който наруши чл. 113б от
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща
организация на селскостопанските пазари
и относно специфични разпоредби за някои
земеделски продукти („Общ регламент за
ООП“) (OВ, L 299/1 от 16 ноември 2007 г.),
се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., а при
повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 1000 до
3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000
до 7000 лв.“
§ 176. Създават се чл. 449а – 449г:
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„Чл. 449а. Изпълнител по договор, сключен
по чл. 137а или 137б, който не изпълни задължението си по чл. 137в, се наказва с глоба от
200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от
500 до 1000 лв.
Чл. 449б. (1) Собственик на обект, в който
се получават странични животински продукти,
който не изпълни задължението по чл. 275,
ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а
при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500
до 1000 лв., а при повторно нарушение – от
2000 до 5000 лв.
Чл. 449в. Собственик на обект за обезвреждане на странични животински продукти, който не изпълни задължението по чл. 275, ал. 3,
се наказва с имуществена санкция от 1000
до 2000 лв., а при повторно нарушение – от
2000 до 5000 лв.
Чл. 449г. (1) Който не сключи договор по
чл. 275, ал. 2 и 3, се наказва с глоба от 1000
до 3000 лв., а при повторно нарушение – от
2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 3000 до
5000 лв., а при повторно нарушение – от 4000
до 10 000 лв.“
§ 177. В чл. 450 след думата „произвежда“
се поставя запетая и се добавя „съхранява“,
а след думите „или предлага за употреба“ се
добавя „или съхранява“.
§ 178. Създават се чл. 450а – 450м:
„Чл. 450а. (1) Който без лиценз произвежда,
съхранява или извършва търговия с активни
субстанции, предназначени за производство на
ВМП, се наказва с глоба от 2000 до 3500 лв., а
при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 3000 до
5000 лв., а при повторно нарушение – от 4000
до 10 000 лв.
Чл. 450б. (1) Който извършва търговия
на дребно в нарушение на чл. 372, ал. 1,
се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при
повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 1500 до
3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000
до 6000 лв.
Чл. 450в. Притежател на лиценз за търговия
на дребно с ВМП, който наруши разпоредбата
на чл. 373, ал. 2, се наказва с имуществена
санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно
нарушение – от 2000 до 3000 лв.
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Чл. 450г. Търговец на едро с ВМП, който
наруши чл. 370, ал. 3, се наказва с имуществена
санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно
нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 450д. Търговец на едро с ВМП, който
наруши разпоредба на чл. 369, се наказва с
имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а
при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 450е. Търговец на дребно с ВМП, който
наруши разпоредбата на чл. 381, се наказва с
имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а
при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 450ж. (1) Който произвежда или внася
инвитро диагностични ветеринарномедицински средства без сертификат за регистрация,
се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при
повторно нарушение – от 6000 до 15 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 5000 до
10 000 лв., а при повторно нарушение – от
10 000 до 20 000 лв.
Чл. 450з. (1) Който без лиценз за търговия
на едро или дребно с ВМП извършва търговия
или съхранява инвитро диагностични ветеринарномедицински средства, или извършва
търговия, или съхранява инвитро диагностични средства без сертификат за регистрация,
се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при
повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 1500 до
3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000
до 6000 лв.
Чл. 450и. Който произвежда, внася, съхранява и/или извършва търговия с инвитро
диагностични ветеринарномедицински средства, които не отговарят на изискванията, при
които е издаден сертификатът за регистрация,
се наказва с имуществена санкция от 1500
до 3000 лв., а при повторно нарушение – от
4000 до 6000 лв.
Чл. 450к. Който наруши изискване на наредбата по чл. 410в, се наказва с имуществена
санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно
нарушение – от 4000 до 6000 лв.
Чл. 450л. Притежател на сертификат за
регистрация, който не блокира и изтегли от
пазара партида инвитро диагностични ветеринарномедицински средства в нарушение на
чл. 410ж, се наказва с имуществена санкция
от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
Чл. 450м. Търговец, който не изпълни
задължение по чл. 410з, ал. 3, се наказва с
имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а
при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.“
§ 179. В чл. 452 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1 след съкращението „ВМП“ се
добавя „или в нарушение на чл. 374, ал. 2
издаде рецепта“.
2. В ал. 2 и 3 думите „ал. 4“ се заменят
с „ал. 5“.
§ 180. Член 454 се изменя така:
„Чл. 454. (1) Който наруши разпоредба на
чл. 359, се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв.,
а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 2000 до
5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000
до 10 000 лв.“
§ 181. Член 455 се отменя.
§ 182. В чл. 459 след думите „чл. 319“ се
поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 183. В чл. 461, ал. 1 думите „или медикаментозни фуражи“ се заличават, думите „500
до 1000“ се заменят с „1000 до 3000“ и думите
„1000 до 2000“ се заменят с „3000 до 5000“.
§ 184. Създават се нови чл. 462 – 468 и
чл. 468а – 468л:
„Чл. 462. Който не изпълни задължение
по чл. 388, ал. 2, се наказва с глоба от 200
до 500 лв., а при повторно нарушение – от
400 до 1000 лв.
Чл. 463. Квалифицирано лице, което пусне
на пазара ВМП в нарушение на изискванията
на чл. 353а, ал. 1, т. 1 и/или 2, се наказва с
глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно
нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 464. Квалифицирано лице на притежател на лиценз за употреба на ВМП, което не
изпълни задължението по чл. 295, ал. 1, т. 1,
се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при
повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
Чл. 465. Притежател на лиценз за употреба на ВМП, който не изпълни задължение
по чл. 296, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6 и 8 и ал. 2, се
наказва с имуществена санкция от 1000 до
2000 лв., а при повторно нарушение – от 3000
до 5000 лв.
Чл. 466. Притежател на лиценз за употреба
на имунологичен ВМП, който не изпълни задължение по чл. 298, се наказва с имуществена
санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно
нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 467. Притежател на лиценз за производство на ВМП, който не изпълни задължение
по чл. 354, ал. 1, т. 2, 3, 4, 6 и 7, се наказва с
имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а
при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
Чл. 468. (1) Който в нарушение на чл. 355
внася ВМП, се наказва с глоба от 1000 до
2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000
до 4000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 2000 до
6000 лв., а при повторно нарушение – от 6000
до 10 000 лв.
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Чл. 468а. Вносител на ВМП, който не изпълни задължение по чл. 360, ал. 1, се наказва
с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а
при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
Чл. 468б. (1) Който в нарушение на чл. 362
транспортира ВМП и/или активни субстанции,
се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при
повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 1500 до
3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000
до 6000 лв.
Чл. 468в. Длъжностно лице по чл. 388,
ал. 1, което разпространи информация, получена при извършена проверка, се наказва
с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно
нарушение – от 1500 до 3000 лв.
Чл. 468г. Притежател на лиценз за употреба на ВМП, който не изпълни задължение
по чл. 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 1234/2008,
се наказва с имуществена санкция от 800 до
1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500
до 3000 лв.
Чл. 468д. Притежател на лиценз за употреба на ВМП, който не изпълни задължение
по чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1234/2008, се
наказва с имуществена санкция от 1500 до
3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000
до 6000 лв.
Чл. 468е. Юридическо лице или едноличен търговец, който пусне на пазара ВМП,
предназначен за продуктивни животни, чиято
активна или активни субстанции надвишават
определените максимално допустими стойности на остатъчни количества, или ВМП,
предназначен за вид продуктивни животни,
за който няма определени такива стойности в
Регламент (ЕС) № 37/2010, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., а при
повторно нарушение – от 4000 до 10 000 лв.
Чл. 468ж. Който провежда лечение или
профилактика на продуктивни животни с
ВМП, чиято активна или активни субстанции
надвишават определените максимално допустими стойности на остатъчни количества,
или ВМП, предназначен за вид продуктивни
животни, за който няма определени такива
стойности в Регламент (ЕС) № 37/2010, се
наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при
повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
Чл. 468з. Ветеринарен лекар, който наруши изискванията по чл. 322, ал. 1 и/или 2,
се наказва с глоба от 600 до 1500 лв., а при
повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
Чл. 468и. Ветеринарен лекар, който наруши
изискванията по чл. 323, се наказва с глоба
от 800 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.
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Чл. 468к. Търговец на едро с ВМП, който
не изпълни задължение по чл. 371, ал. 1 и/или
2, се наказва с имуществена санкция от 1000
до 3000 лв., а при повторно нарушение – от
3000 до 6000 лв.
Чл. 468л. Търговец на дребно с ВМП, който
не изпълни задължение по чл. 380, ал. 1 и/или
2, се наказва с имуществена санкция от 600
до 1500 лв., а при повторно нарушение – от
1500 до 3000 лв.“
§ 185. Създава се чл. 471а:
„Чл. 471а. (1) За други нарушения на този
закон, както и на актове по прилагането му
се налага глоба от 150 до 1000 лв, ако не е
предвидено по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500
до 2000 лв., а при повторно нарушение – от
10 000 до 20 000 лв.“
§ 186. В допълнителните разпоредби в § 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 навсякъде думите „Аналогичен по
същество“ и „аналогичен по същество“ се заменят съответно с „Генеричен“ и „генеричен“.
2. Създава се т. 7а:
„7а. „Ветеринарна рецепта“ е предписание
за отпускане на ВМП, издадено от регистриран
ветеринарен лекар.“
3. Точка 25 се изменя така:
„25. „Периодичен доклад за безопасност“
е запис на всички реакции от употребата на
ВМП, посочени в раздел VІІ от глава единадесета.“
4. Създава се т. 27а:
„27а. „Един и същи ВМП“ са проду к
ти, които имат еднакъв качествен и количествен състав по отношение на активната
субстанция/и и се предлагат в една и съща
фармацевтична форма, като са допустими
разлики в помощните субстанции, ако това
не влияе на безопасността и ефикасността
на продуктите.“
5. Точка 29 се отменя.
6. Точка 43 се отменя.
7. В т. 44, буква „б“ думите „имунното
състояние“ се заменят със „състоянието на
имунитета“.
8. Създава се т. 45а:
„45а. „Инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство“ е средство, което не се
прилага върху животни и представлява кит
(набор от реактиви, контролен материал) или
реактив за изследване на проби от тъкани и
телесни течности, включително кръв и мляко,
предназначено единствено или главно с цел
получаване на информация за:
а) физиологичното или патологичното
състояние, или
б) имунния статус, или
в) контролиране на терапевтични действия.
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Изделията за обща лабораторна употреба
като реактиви и бързи тестове, предназначени за непродуктивни животни, калибратори,
инструменти, апарати или оборудване, не са
инвитро диагностични ветеринарномедицински средства.“
9. В т. 49 думите „времевият интервал“ се
заменят с „необходимият интервал от време“,
думата „приложение“ се заменя с „прилагане“,
думите „животинските продукти“ се заменят
с „храните от животински произход“ и накрая
се добавя „за активни субстанции, определени
в Регламент (ЕС) № 37/2010“.
10. Създава се т. 52а:
„52а. „Концентрация“ е съдържанието на
активни вещества в единица доза, изразено
количествено за единица обем или маса, съгласно вида на дозировката.“
11. В т. 54 думата „Листовка“ се заменя с
„Листовка за употреба“ и думите „се поставя
във външната опаковка“ се заменят с „придружава ВМП“.
12. В т. 59 думите „предназначена за профилактика, лечение, възстановяване, коригиране
или модифициране на физиологичните функции на животните“ се заменят с „готова за
пускане на пазара и предназначена за храна за
животни без допълнителна преработка, която
има лечебни или профилактични свойства
или свойства на ВМП съгласно определението по т. 9“.
13. Създава се т. 60а:
„60а. „Наименованието на ВМП“ е названието на ВМП, което може да бъде:
а) търговско наименование;
б) възприето наименование;
в) научно наименование, придружено от
търговска марка или името на притежателя
на лиценза за употреба на ВМП.“
14. Точка 62 се изменя така:
„62. „Неблагоприятна реакция при животни“ е вредна и неочаквана реакция, възникнала при животни след прилагане на ВМП
съгласно предписаните дози с диагностична,
профилактична или лечебна цел, или за
възстановяване, коригиране или промяна на
дадена физиологична функция.“
15. В т. 63 думата „нежелана“ се заменя с
„неочаквана“.
16. В т. 70 след думата „водопои“ се поставя
запетая и се добавя „площадки за подхранване
на мършоядни птици“.
17. Създава се т. 75а:
„75а. „Официална идентификация“ е поставяне на животните на одобрени от БАБХ
средства за идентификация, чрез които данните
за животните се въвеждат в Интегрираната
информационна система на БАБХ.“
18. Създават се т. 90а и 90б:
„90а. „Проучвания, свързани с надзора на
пазара“ са фармакологично-епизоотологични
или клинични изпитвания на ВМП, провежда-
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ни съгласно условията на лиценза за употреба
с цел идентифициране и изучаване нивото на
безопасност на продукта.
90б. „Пускане на пазара“ е притежаване с
цел продажба, предлагане за продажба, самата
продажба, разпространение, както и всяка
друга форма на възмездно и безвъзмездно
прехвърляне на собствеността върху обекти
и/или продукти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол.“
19. В т. 93 думите „е ВМП“ се заменят с
„е оригинален продукт“.
20. Точка 96 се изменя така:
„96. „Сериозна неблагоприятна реакция“
е реакция, която води до смърт, животозастрашаващо състояние в резултат на тежка
инвалидност или неспособност, вродена аномалия/вроден дефект или която причинява
постоянни или продължителни здравословни
отклонения при третираните животни.“
21. Създава се т. 104а:
„104а. „Субстанция“ е всяко вещество, независимо от произхода му, което може да е от:
а) човешки произход, например човешка
кръв или кръвни продукти;
б) животински произход, например микроорганизми, цели животни, част от органи,
животински секрети, токсини, екстракти,
кръвни продукти;
в) растителен произход, например микроорганизми, растения, части от растения,
растителни секрети, екстракти;
г) химически произход, например елементи,
срещани в природата, химически материали,
както и продукти, получени чрез химическа
промяна или синтез.“
22. Точка 111 се изменя така:
„111. „Търговия на едро с ВМП“ са всички
дейности, които включват покупка, продажба,
изнасяне или всяка друга търговска сделка с
ВМП със или без печалба, с изключение на:
а) доставяне от производител на ВМП,
които са произведени от него;
б) продажба на дребно във ветеринарномедицински аптеки.“
23. Точка 113 се отменя.
24. Точка 122 се изменя така:
„122. „Хомеопатичен ВМП“ е ВМП, приготвен от субстанции, наричани хомеопатичен щок, в съответствие с хомеопатична
производствена процедура, описана в Европейската фармакопея, а при липса на такава
процед у ра – в съответствие с процед у ра,
описана във фармакопея на държава членка.
Хомеопатичният ВМП може да съдържа няколко съставки.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 187. (1) От деня на влизането в сила
на този закон се прекратява действието на
годишния рамков договор за изпълнение на
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мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната
профилактична програма.
(2) Индивидуалните договори за изпълнение
на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране
на болести по животните запазват действието
си за срок до три месеца от влизането в сила
на този закон.
(3) В срока по ал. 2 собствениците на
животновъдните обекти, съответно на животните сключват договори по реда на чл. 137а,
съответно чл. 137б с лицата по чл. 46е и 46ж.
§ 188. (1) Ск лючените до влизането в
сила на този закон договори между БАБХ
и обектите за обезвреждане на странични
животински продукти запазват действието
си до 1 април 2013 г.
(2) Договорите по чл. 275, ал. 2, 3 и 5 се
сключват в срок до един месец от влизането в сила на този закон и влизат в сила от
1 април 2013 г.
§ 189. (1) Договорите за ползване на ветеринарни лечебници – държавна собственост,
сключени до влизането в сила на този закон
по реда на § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за съсловната организация
на ветеринарните лекари в България, могат
да запазят действието си при съгласие на
страните и след подписване на допълнително
споразумение за възмездно ползване по цени,
определени от лицензиран оценител.
(2) Стойността на извършените подобрения
на сградите на ветеринарните лечебници по
ал. 1 се приспада от наемната цена.
(3) Когато липсва съгласие на страните или
не се сключи допълнително споразумение по
ал. 1, в едномесечен срок от влизането в сила
на този закон договорът се смята за прекратен.
§ 190. (1) Предоставянето на държавна помощ по чл. 46г, ал. 2 и чл. 51, ал. 11 се прилага
след постановяване на положително решение
от Европейската комисия за съвместимост с
правилата в областта на държавните помощи.
Предоставянето на държавна помощ не се
допуска до датата на положителното решение
на Европейската комисия.
(2) До постановяване на полож ително
решение от Европейската комисия по ал. 1
разходите по чл. 46г, ал. 1, стойността на
средствата и разходите по чл. 51, ал. 10 се
финансират със средства от републиканския
бюджет, разчетени по бюджета на БАБХ.
§ 191. (1) Издадените от БАБХ разрешителни и лицензи за употреба, отнасящи се
за инвитро диагностични ветеринарномедицински средства, запазват действието си до
изтичането на срока, за който са издадени.
(2) Подадените преди влизането в сила на
този закон заявления за издаване на лиценз
за употреба, отнасящи се за инвитро диагностични ветеринарномедицински средства,
се разглеждат по реда на чл. 279.
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§ 192. В срок до една година от влизането
в сила на този закон квалифицираните лица, с
които притежателите на лиценз за производство на ВМП имат сключен договор, трябва
да отговарят на условията по чл. 353, ал. 2 – 7.
§ 193. В Закона за фуражите (обн., ДВ,
бр. 55 от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от
2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г.
и бр. 83 и 97 от 2012 г.) се правят следните
допълнения:
1. В чл. 23г, ал. 1 в изречение първо след
думата „документи“ се поставя тире и се
добавя „за насипните фуражи“ и след думата
„продукта“ се поставя тире и се добавя „за
пакетираните фуражи“.
2. В чл. 77а, ал. 1 след думите „разпоредбата
на“ се добавя „чл. 23в“ и се поставя запетая.
§ 194. (1) В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на земеделието
и храните издава наредбите по чл. 7, ал. 2,
чл. 26, ал. 2, чл. 51, ал. 5 и 9, чл. 137, ал. 10,
чл. 284 и 410в.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон изпълнителният директор на
БАБХ утвърждава образците на документи
по този закон.
Законът е приет от 41-ото Народно съб
рание на 11 януари 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11
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за приемане на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни
превозни средства, приета с Постановление
№ 311 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от
2008 г., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 29 от 2011 г.
и бр. 60 от 2012 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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НАРЕДБА

за излезлите от употреба моторни превозни
средства
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането и
третирането на излезлите от употреба моторни
превозни средства (ИУМПС) и изискванията
към пусканите на пазара моторни превозни
средства (МПС), материали и компоненти
за тях.
(2) Изискванията по ал. 1 се определят с цел:
1. предотвратяване образуването на отпадъци от МПС;
2. постигане на определените в чл. 8 нива за
повторната употреба и рециклиране, повторна
употреба и оползотворяване на ИУМПС, както и за ограничаване на обезвреждането им;
3. п редприемане на мерк и от лицата,
участващи в проектирането, производството,
разпространението и потреблението на МПС,
както и от лицата, които извършват дейности
с ИУМПС, за ограничаване вредното въздействие на МПС през целия им жизнен цикъл
върху човешкото здраве и околната среда;
4. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на
ИУМПС по цялата верига от неговото събиране до третирането му, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността между
лицата, участващи във веригата за събиране
и третиране;
5. мерките, които определят носенето на
разширена отговорност от производителите,
в т.ч. лицата, които пускат на пазара МПС.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за:
1. моторни превозни средства от категориите L2, L4, L5, L5e, М1 и N1 по смисъла на
чл. 149, ал. 1, т. 1, букви „в“, „ж“, „и“ и „к“,
т. 2, буква „а“ и т. 3, буква „а“ от Закона за
движението по пътищата (ЗДП);
2. излезли от употреба моторни превозни
средства от категориите МПС по т. 1;
3. компоненти и материали от МПС и
ИУМПС по т. 1 и 2.
(2) Наредбата се п ри ла га за И У МПС
независимо от начина, по който МПС, от
които те произлизат, са били обслужвани
(поддържани) или ремонтирани по време на
експлоатацията им и независимо от това, дали
са били оборудвани с компоненти, доставени
от производителя, или с други компоненти,
чието монтиране като резервни части или
части за подмяна съответства на нормативните изисквания.
Чл. 3. (1) За триколесните МПС от категориите L2е и L4е по смисъла на чл. 149, ал. 1,
т. 1, букви „г“ и „з“ ЗДП се прилагат само
изискванията на чл. 17, 18 и 21.
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(2) За МПС със специално предназначение
по смисъла на приложение № 1, част А, т. 5
от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства
и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от
2009 г.; изм., бр. 75 от 2012 г.), наричана
по-нататък „Наредба № 60 от 2009 г.“, не се
прилагат изискванията на чл. 8.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУСК АНИТЕ НА
ПАЗАРА МПС
Чл. 4. Производителите на МПС при проектирането и производството им съгласувано с
производителите на материали и компоненти
за тях предприемат мерки за:
1. намаляване образуването на отпадъци
от МПС;
2. ограничаване използването на опасни
вещества, доколкото е технически възможно,
с цел предотвратяване на неблагоприятното
им въздействие върху околната среда, улесняване на рециклирането и ограничаване на
обезвреждането им;
3. улесн я ва не ра зком п лек т у ва не т о на
ИУМПС, повторната употреба, оползотворяването и по-специално рециклирането на
техните компоненти и материали;
4. влагане на по-голямо количество рециклирани материали при производството
на МПС.
Чл. 5. (1) Забранява се пускането на пазара
на материали и компоненти за МПС, съдържащи олово, живак, кадмий и шествалентен
хром, с изключение на тези по приложение № 1.
(2) Лица, които пускат на пазара материали
и компоненти за МПС, обозначени със знак
„Х“ в приложение № 1, ги етикетират или
обозначават по друг подходящ начин.
Чл. 6. (1) Производителите на МПС съгласувано с производителите на материали и
компоненти за тях обозначават компонентите
и материалите, които могат да бъдат отделени при разкомплектуване на ИУМПС, с цел
улесняване на повторното им използване и/
или рециклиране.
(2) Обозначаването по ал. 1 се поставя
видимо, четливо и незаличимо.
(3) Пластмасовите компоненти и материали
за МПС с тегло, по-голямо от 100 грама, се
обозначават, като се прилагат изискванията
на следните стандарти:
1. БДС EN ISO 1043-1:2012 – „Пластмаси – означения и съкратени термини. Част 1:
Основни полимери и техните специални характеристики (ISO 1043-1:2011)“;
2. БДС EN ISO 1043-2:2012 – „Пластмаси – означения и съкратени термини. Част 2:
Пъ л н и т ел и и уси л ва щ и мат ериа л и (ISO
1043-2:2011)“;
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3. БДС EN ISO 114 69:2 0 03 П л ас т м аси – „Обща идентификация и маркировка
на продукти и пластмасови материали (ISO
11469:2000)“.
(4) Еластичните компоненти и материали
за МПС с тегло, по-голямо от 200 грама,
се обозначават, като се прилага БДС ISO
1629:2006 – „Каучук и латекс. Номенклатура“.
(5) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат
за обозначаване на гумите на МПС.
Г л а в а

т р е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ОПЕРАТОРИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 7. Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност отговарят за:
1. създаването и фу нк ционирането на
системи за събиране на всички ИУМПС на
територията на страната и доколкото е технически възможно – на използваните части,
отстранени като отпадък при ремонт на МПС;
2. изграждането и функционирането на
площадки за събиране и съхраняване и на
центрове за разкомплектуване на ИУМПС,
отговарящи на минима лните тех ническ и
изисквания по приложение № 3;
3. предаването на всичк и И У МПС на
площадките за събиране и съхраняване или
в центровете за разкомплектуване;
4. разкомплектуването на приетите ИУМПС
в центровете за разкомплектуване.
Чл. 8. (1) Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност са длъжни да
осигурят приемането на площадки за събиране
и съхраняване или в центрове за разкомплектуване на цялото количество ИУМПС,
образувани в страната през текущата година.
(2) Лицата по ал. 1 предприемат мерки за
поетапно постигане на следните цели:
1. ниво на повторна употреба и оползотворяване, не по-ниско от 95 на сто от теглото
на всяко ИУМПС, прието по ал. 1;
2. ниво на повторна употреба и рециклиране, не по-ниско от 85 на сто от теглото на
всяко ИУМПС, прието по ал. 1.
(3) Целите по ал. 2 се постигат съгласно
сроковете по § 4 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР).
(4) Количеството ИУМПС (брой), необходимо за постигане на целите по ал. 2 от
всяко лице, което пуска на пазара МПС, се
изчислява по формулата по приложение № 2.
(5) При изчисленията по ал. 4 не се отчита
броят на изнесените, изпратените от страната
към територията на друга държава – членка
на Европейския съюз (ЕС), МПС с прекратена
регистрация с цел повторна употреба и броят
на откраднатите МПС.
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Чл. 9. Лицата, които пускат на пазара МПС,
отговарят и за разделното събиране, съхраняването, транспортирането, предварителното
третиране, рециклирането и/или оползотворяването на негодните за употреба батерии и
акумулатори (НУБА), образувани в резултат
на разкомплектуване на ИУМПС, както и за
изпълнението на целите по наредбата по чл. 13,
ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО) за батерии и акумулатори и НУБА.
Чл. 10. Износът на ИУМПС, на отпадъци от
МПС и/или изпращането им от територията
на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, се считат за изпълнение
на целите по чл. 8, ал. 2 само ако:
1. са спазени изискванията на Регламент
(ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ, L 190, 12 юли 2006 г.),
наричан по-нататък „Регламент 1013/2006“, и
2. е налице доказателство, че операцията
по оползотворяване, в т.ч. рециклиране, е
извършена при условия, равностойни на изискванията за опазване на човешкото здраве и на
околната среда, еквивалентни на изискванията
в законодателството на ЕС, включително че
съоръжението или инсталацията, в която е
извършена съответната операция, гарантира
постигането на целите по чл. 8.
Раздел II
Изпълнение на задълженията чрез колективни системи
Чл. 11. (1) Лицата, които пускат на пазара
МПС, могат да изпълняват задълженията си за
постигане на целите по чл. 8 чрез колективна
система по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО.
(2) Колективната система по ал. 1 се осъществява чрез организация по оползотворяване на ИУМПС, притежаваща разрешение,
издадено по реда на глава пета, раздел III
от ЗУО.
(3) Лицата, които пускат на пазара МПС,
сключили договор с организация по оползотворяване по ал. 2, се считат за изпълняващи
задълженията си чрез колективна система.
(4) Организацията по оползотворяване по
ал. 2 осигурява за своя сметка изграждането
и въвеждането в действие на компютърна
информационна система за отчитане и контрол на:
1. количеството пуснати на пазара МПС
от нейните членове;
2. издадените документи по Наредбата за
определяне на реда и размера за заплащане на
продуктова такса за продукти, след употребата
на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от
2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 г., бр. 29 от 2011 г.
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и бр. 47, 75 и 87 от 2012 г.), удостоверяващи
заплатено възнаграждение на организацията
по оползотворяване.
Чл. 12. (1) Организацията по оползотворяване на ИУМПС изготвя програма по чл. 53,
ал. 1 ЗУО, която включва:
1. предварителен финансов разчет на системата за събиране, повторно използване,
оползотворяване и рециклиране на ИУМПС;
2. план, посочващ сроковете за сключване
на договори с общини, които ще бъдат обслужвани от колективната система за събиране
на ИУМПС;
3. мерки за привличане на лицата, които
пускат на пазара МПС, в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна
система за събиране, повторно използване,
оползотворяване и рециклиране на ИУМПС;
4. план, съдържащ мерки за събиране на
ИУМПС от собствениците им и за приемането
им на площадките за събиране и съхраняване
и в центровете за разкомплектуване;
5. мерки, които се предприемат в случай
на временно прекъсване или намаляване на
възможностите за повторна употреба и третиране на ИУМПС;
6. план за информиране притежателите на
ИУМПС относно възможностите за предаването им в центровете за разкомплектуване или
на площадките за събиране и съхраняване;
7. мерки за компенсиране на негативни
влияния върху пазарната цена на рециклируемите материали;
8. мерки за изпълнение на изискванията
на чл. 8;
9. мерки за изпълнение на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за батерии и
акумулатори и НУБА, образувани в резултат
на разкомплектуване на ИУМПС.
(2) Програмата по ал. 1 се утвърждава от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на
чл. 86 и 87 ЗУО.
(3) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗУО лицата
по ал. 1 представят пред компетентния орган
по ал. 2 актуализирана програма заедно със
заявление за изменение или допълнение на
разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО, които се
разглеждат по реда на чл. 90, ал. 3 – 5 ЗУО.
(4) Програма по ал. 3 се утвърждава с
решението по чл. 90, ал. 4 ЗУО.
(5) Компетентният орган по ал. 2 отказва
да утвърди програмата по ал. 3 в случаите
по чл. 90, ал. 5 ЗУО.
Чл. 13. (1) За изпълнение на задълженията
за събиране, повторна употреба, оползотворяване, в т.ч. рециклиране на ИУМПС, организацията по оползотворяване сключва договори
с лица по чл. 17 и с кметове на общини.
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(2) Организацията по оползотворяване може
да извършва и самостоятелно дейностите по
събиране, транспортиране и третиране на
ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8
при наличие на документ по чл. 35 ЗУО.
Раздел III
Индивидуално изпълнение на задълженията
Чл. 14. (1) Лицата, които пускат на пазара
МПС, се считат за индивидуално изпълняващи
задълженията си за постигане на целите по
чл. 8 след получаване на разрешение по реда
на глава пета, раздел III ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя
сметка:
1. събирането, транспортирането и третирането на ИУМПС;
2. изграждането и въвеждането в действие
на компютърна информационна система за
отчитане и контрол на количеството пуснати
на пазара МПС.
(3) Актуализирането на данните в информационната система по ал. 2 се извършва в
реално време.
(4) Лицата по ал. 1 имат право да извършват дейности по ал. 2, т. 1 при наличие на:
1. документ по чл. 35 ЗУО, или
2. сключен договор с лица по чл. 17.
Чл. 15. (1) Лицата по чл. 14 изготвят програма по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която включва:
1. план за управление на ИУМПС, включващ мерки за оптимизиране на събирането,
транспортирането и третирането на ИУМПС;
2. план за количествата ИУМПС, които
ще бъдат събирани, съхранявани и разкомплектувани за изпълнение на целите по чл. 8;
3. мерки за изпълнение на целите по чл. 8;
4. план за увеличаване на компонентите от
ИУМПС, подлежащи на повторна употреба;
5. мерки за изпълнение на целите на наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за батерии и
акумулатори и НУБА, образувани в резултат
на разкомплектуване на ИУМПС;
6. мерки за изпълнение на изискванията
на чл. 32.
(2) Програмата по ал. 1 се утвърждава от
министъра на околната среда и водите или
от оправомощено от него длъжностно лице
по реда на чл. 86 и 87 ЗУО.
(3) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗУО лицата
по ал. 1 представят пред компетентния орган
по ал. 2 актуализирана програма заедно със
заявление за изменение или допълнение на
разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО, които се
разглеждат по реда на чл. 90, ал. 3 – 5 ЗУО.
(4) Програма по ал. 3 се утвърждава с
решението по чл. 90, ал. 4 ЗУО.
(5) Компетентният орган по ал. 2 отказва
да утвърди програмата по ал. 3 в случаите
по чл. 90, ал. 5 ЗУО.
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Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Чл. 16. (1) Кметът на общината:
1. определя местата по чл. 19, ал. 3, т. 7
ЗУО на територията на общината за предаване
на ИУМПС в съответствие с програмата по
чл. 52, ал. 1 ЗУО и наредбата по чл. 22 ЗУО;
2. организира дейностите по събирането на
ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 ЗДП и предаването им в центрове за разкомплектуване, за
което уведомява звеното „Пътна полиция“ при
Столичната дирекция на вътрешните работи
или областната дирекция на Министерството
на вътрешните работи по месторегистрация
на МПС.
(2) Кметът на общината извършва дейности
те по ал. 1, като сключва договор със:
1. организации по оползотворяване на
ИУМПС;
2. лица, които изпълняват задълженията
си индивидуално.
(3) Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с лицата по
ал. 2 за всеки район поотделно.
(4) Договорите по ал. 2 съдържат най-малко:
1. изисквания към системата за събиране
на ИУМПС на територията на съответната
общината;
2. задълженията за контрол по спазване
на изискванията за събиране на ИУМПС на
територията на съответната община;
3. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община
по прилагане на системата за събиране на
ИУМПС, провеждане на образователни и
информационни кампании и работа с обществеността.
(5) За местата по ал. 1, т. 1 се отрежда
достатъчно площ, като се отчита броят на
И У МПС на територи ята на общината за
година.
Г л а в а

п е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪБИРАНЕТО, ТРАНСПОР Т И РА Н ЕТО И Т РЕТ И РА Н ЕТО Н А
ИУМПС
Чл. 17. Дейностите по събиране и транспортиране и по третиране на ИУМПС се
извършват от лица, притежаващи документ
по чл. 35 ЗУО.
Чл. 18. (1) Собствениците на ИУМПС
са длъжни да ги предават на площадки за
събиране и съхраняване или в центрове за
разкомплектуване.
(2) Забранява се:
1. предаването на ИУМПС или на отпадъци
от МПС по начини, различни от предвидените
в наредбата;
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2. предаването на ИУМПС на лица, които
не притежават разрешение, издадено по реда
на чл. 67 ЗУО, или комплексно разрешително,
издадено по реда на глава седма, раздел II от
Закона за опазване на околната среда.
Чл. 19. (1) Операторът на център за разкомплектуване или операторът на площадка
за събиране и съхраняване издава за всяко
прието ИУМПС удостоверение за разкомплектуването му.
(2) Удостоверението по ал. 1 съдържа:
1. наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и подпис на лицето,
издаващо удостоверението;
2. в случаите по ал. 8 – наименование,
адрес и ЕИК на центъра за разкомплектуване;
3. наименование на компетентния орган,
издал документа по чл. 35 ЗУО, номер и дата
на издаването му;
4. номер и дата на издаване на удостоверението;
5. име, ЕИК, адрес и подпис, съответно
трите имена, ЕГН, адрес и подпис на ползвателя или собственика на ИУМПС;
6. марка за националност и регистрационен
номер на превозното средство (прилага се
свидетелството за регистрация или декларация на лицето, издаващо удостоверението за
разкомплектуване, удостоверяваща, че регистрационното свидетелство е било унищожено);
7. категория на превозното средство, марка
и модел;
8. идентификационен номер на превозното
средство (рама);
9. маса на МПС от свидетелството за
регистрация, част I, позиция (G) и маса на
претегленото ИУМПС при приемането му;
10. сумата, заплатена в случаите по чл. 20,
ал. 3.
(3) Образецът на удостоверението по ал. 1
се определя със заповед на министъра на околната среда и водите, съгласуван с министъра
на вътрешните работи.
(4) Удостоверението по ал. 1 е условие
за прекратяване на регистрацията съгласно
чл. 18а, ал. 2, т. 3 и чл. 18б, ал. 1, т. 5 и 6
от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от
движение на моторните превозни средства
и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни
превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 48 и 105 от 2002 г.; Решение
№ 7802 на Върховния административен съд от
2003 г. – бр. 68 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 105
от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59 и 93 от 2006 г.; попр.,
бр. 99 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2007 г.,
бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г.;
Решение № 5805 на Върховния административен съд от 2011 г. – бр. 80 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 67 от 2012 г.), наричана по-нататък
„Наредба № I-45 от 2000 г.“.
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(5) Собственикът на ИУМПС не заплаща
такса за издаване на удостоверението по ал. 1.
(6) Собственикът на ИУМПС представя
удостоверението по ал. 1 като неразделна част
от документите за прекратяване на регистрация по реда на Наредба № I-45 от 2000 г.
(7) Операторът на площадка за събиране
и съхраняване издава удостоверение по ал. 1
само от името на оператор на център за разкомплектуване на базата на сключен договор
за предаване на ИУМПС на центъра.
(8) За едно ИУМПС, прието на площадка
за събиране и съхраняване или в център за
разкомплектуване, се издава само едно удостоверение за разкомплектуване.
(9) За изоставените регистрирани МПС се
издава удостоверение по ал. 1 само от оператор на център за разкомплектуване, като се
попълват данните за МПС, които са известни.
Чл. 20. (1) При предаването на ИУМПС на
площадки за събиране и съхраняване или в
центрове за разкомплектуване собствениците
им не заплащат такси.
(2) Собствениците на ИУМПС заплащат
разноски за приемането им в случаите, когато:
1. предаваните ИУМПС съдържат добавени
към тях други отпадъци;
2. предаваните ИУМПС не съдържат основни компоненти.
(3) Размерът на разноските по чл. 2 се
вписва в удостоверението за разкомплектуване по чл. 19.
Чл. 21. (1) Площадките за събиране и съхраняване и центровете за разкомплектуване
на ИУМПС трябва да отговарят на изискванията на ЗУО, на подзаконовите нормативни
актове по прилагането му и на минималните
технически изисквания съответно по т. I и II
от приложение № 3.
(2) В центровете за разкомплектуване на
ИУМПС се извършват операциите по т. III
от приложение № 3, като:
1. излезлите от употреба моторни превозни средства се разкомплектуват преди
по-нататъшно третиране или се вземат други
подходящи мерки, за да се ограничи всяко
неблагоприятно въздействие върху околната
среда;
2. компонентите или материалите, които
са обозначени в съответствие с чл. 5, ал. 2,
задължително се отстраняват от ИУМПС
преди последващото третиране;
3. опасните материали и компоненти се
отделят селективно в най-кратък срок, така че
да се предотврати последващото замърсяване
на отпадъците, получаващи се в процеса на
шредиране;
4. операциите по отделяне и съхраняване
на отделените компоненти от ИУМПС се
извършват по начин, осигуряващ пригодност
та им за последваща повторна употреба и
оползотворяване и особено за рециклиране.
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(3) Отделените при разкомплектуване на
ИУМПС компоненти и материали се разделят
на подлежащи и неподлежащи на повторна
употреба и оползотворяване, като едновременно с това се извършва и подготовката им
за следващите етапи на третиране.
(4) Неподлежащите на повторна употреба и
оползотворяване компоненти и материали от
ИУМПС се предават за обезвреждане съгласно изискванията на ЗУО и на подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
Чл. 22. (1) Операторите на центрове за разкомплектуване на ИУМПС въвеждат в действие компютърна информационна система за:
1. отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектуване на ИУМПС;
2. поддържане на информация за входящите
и налични количества ИУМПС, за изходящите и налични количества компоненти и
материали, получени от разкомплектуването
на ИУМПС.
(2) Операторите на площадки за събиране
и съхраняване на ИУМПС въвеждат в действие компютърна информационна система за:
1. отчитане и контрол на издадените от
името на оператор на център за разкомплектуване удостоверения за разкомплектуване
на ИУМПС;
2. поддържане на информация за наличните
и изходящите количества ИУМПС.
(3) Информационната система по ал. 1,
т. 1 и ал. 2, т. 1 трябва да съдържа най-малко
данните съгласно чл. 19, ал. 2, т. 4 – 9.
(4) Актуализирането на данните в информационната система по ал. 1 и 2 се извършва
в реално време.
(5) Операторите на центрове за разкомплектуване и операторите на площадки за
събиране и съхраняване на ИУМПС трябва
да притежават или да имат сключен договор
за ползване на везна, калибрирана с точност
за измерванията за отчитане теглото на приеманите ИУМПС, предаваните ИУМПС и на
материалите и компонентите, получени от
разкомплектуването им.
Чл. 23. (1) За определяне на вида и количествата отпадъци, получени от ИУМПС
на територията на страната, се провеждат
периодични шредерни кампании.
(2) За изпълнение на задължението по ал. 1
операторът на шредера извършва представителен анализ съгласно срока по § 7 ПЗР.
(3) Правилата за извършване на шредерни
кампании са съгласно методиката по § 6 ПЗР.
Чл. 24. Компонентите и материалите, образувани при разкомплектуване на ИУМПС,
подлежащи на повторна у пот реба и/и ли
оползотворяване, могат да бъдат предмет на
търговски сделки.
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Чл. 25. (1) При предаване и приемане на
компоненти от ИУМПС или МПС за повторна
употреба се попълва декларация по образец
съгласно приложение № 4.
(2) Декларацията по ал. 1 се изготвя от
операторите на центрове за разкомплектуване, както и от лицата, извършващи ремонт и
сервизна дейност на МПС.
(3) Лицата по ал. 2 съхраняват декларацията по ал. 1 в 5-годишен срок от нейното
изготвяне и подписване.
Г л а в а

ш е с т а

ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 26. Лицата, извършващи дейности по
събиране, транспортиране и третиране на
ИУМПС, както и операторите на центрове
за разкомплектуване и лицата, извършващи
ремонт и сервизна дейност на МПС, водят
отчетни книги и предоставят отчети съгласно
изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.
Чл. 27. (1) Лицата, които пускат на пазара МПС и заплащат продуктова такса в
Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда (ПУДООС),
лицата, които изпълняват задълженията си
индивидуално, и организациите по оползотворяване на ИУМПС предоставят информация
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в
електронен формат съгласно приложение № 5
за количествата МПС:
1. пуснати на пазара;
2. изнесени и/или изпратени от страната
към територията на друга държава – членка
на ЕС, от пуснатите на пазара.
(2) Информацията по ал. 1 от организациите
по оползотворяване на ИУМПС се предоставя
за всяко лице – член на организацията.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се подава
в информационна система, поддържана от
ИАОС.
(4) Изпълнителният директор на ПУДООС
предоставя на изпълнителния директор на
ИАОС списък на лицата, заплатили продук
това такса за МПС, в електронен формат.
(5) Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ предоставя на изпълнителния
директор на ИАОС информация за:
1. регистрираните МПС по чл. 2, ал. 1, т. 1;
2. излезлите от употреба моторни превозни
средства по чл. 2, ал. 1, т. 1 с прекратена регистрация съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от
2000 г. въз основа на издадени удостоверения
за разкомплектуване по чл. 19.
(6) Информацията по ал. 1, 4 и 5 се предоставя за текущата година за следните периоди:
1. 1 януари – 31 март;
2. 1 април – 30 юни;
3. 1 юли – 30 септември;
4. 1 октомври – 31 декември.
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(7) Информацията по ал. 1, 4 и 5 се предоставя в 20-дневен срок от изтичането на
съответния период по ал. 6.
(8) В случай на необходимост от коригиране на информацията по ал. 1 в периода
1 – 20 февруари на годината, следваща годината на отчетния период, лицата по ал. 1
подават коригиращата справка, като попълват
приложение № 5 за цялата отчетна година.
(9) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1, 4 и 5 изпълнителният
директор на ИАОС обобщава данните за съответния период по ал. 6 и осигурява достъп
до информацията по подходящ начин.
Чл. 28. (1) Ежегодно до 31 март на текущата
година на изпълнителния директор на ИАОС
се предоставя информация за предходната
година от:
1. директора на Главна дирекция „Национална полиция“ относно:
а) състоянието на автопарка по възраст на
регистрирани МПС от категориите по чл. 2,
ал. 1, т. 1;
б) разпределението на регистрирани МПС
по месторегистрация от категориите по чл. 2,
ал. 1, т. 1;
2. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за
броя МПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1,
на които е издаден знак за периодичен преглед
за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства съгласно Наредба
№ Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи
за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г.), наричана по-нататък „Наредба № Н-32 от 2011 г.“,
в съответствие със сроковете по чл. 29 от
Наредба № Н-32 от 2011 г.;
3. изпълнителния директор на Гаранционния фонд по чл. 28 от Кодекса за застраховането за броя МПС от категориите по
чл. 2, ал. 1, т. 1 с изплатена тотална щета за
предходната година;
4. организациите по оползотворяване на
ИУМПС за изпълнението на програмата по
чл. 12, ал. 1;
5. лицата, които пускат на пазара МПС и
изпълняват задълженията си индивидуално, за
изпълнението на програмата по чл. 15, ал. 1;
6. председателя на Комисията за защита
на потребителите за извършените проверки
и направените констатации във връзка с
упражнявания контрол за съответствието на
пусканите на пазара материали и компоненти
на МПС;
7. изпълнителния директор на ПУДООС за
събраните средства от продуктови такси през
предходната календарна година от пуснатите
на пазара МПС.
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(2) Ежегодно на изпълнителния директор
на ИАОС на основание на сключено споразумение се предоставя информация от:
1. изпълнителния директор на НАП относно МПС, пристигнали на територията на
страната от друга държава – членка на ЕС,
и изпратени от територията на страната към
територията на друга държава – членка на ЕС;
2. директора на Агенция „Митници“ относно внесените и изнесените от страната МПС;
3. председателя на Националния статистически институт (НСИ) относно пуснатите на
пазара МПС от производителите в страната.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя в
съответствие с Комбинираната номенклатура
на стоките, приложена към Регламент (ЕИО)
№ 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно
тарифната и статистическа номенклатура и
Обща митническа тарифа (ОВ, L 256, 7.09.1987 г.).
(4) Видът на информацията по ал. 2, начинът
и сроковете за предоставянето є се уреждат
със споразумението по ал. 2.
Чл. 29. Ежегодно до 30 ноември въз основа
на събраните данни по чл. 26 – 28 изпълнителният директор на ИАОС изготвя доклад
за предходната година относно прилагането
на разпоредбите на наредбата на национално
ниво.
Чл. 30. Изпълнителният директор на ИАОС
осигурява достъп на обществеността до доклада по чл. 29 по подходящ начин.
Чл. 31. Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност осигуряват на
всички потребители достъпна информация,
включително в рекламни материали, относно:
1. пригодността на МПС и техните компоненти и материали за оползотворяване, в т.ч.
рециклиране, когато станат отпадъци;
2. екологосъобразното събиране, съхраняване и третиране на ИУМПС, особено при
отделянето на всички флуиди и разкомплектуването;
3. разработването на нови и оптимизирането на съществуващите методи за повторна
употреба, рециклиране и оползотворяване на
отпадъци от МПС;
4. постигнатия прогрес във връзка с оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци
от МПС с цел намаляване количеството на
отпадъци, предназначени за обезвреждане,
и увеличаване дела на отпадъците от МПС,
предназначени за оползотворяване, в т. ч.
рециклиране.
Чл. 32. (1) Лицата, които пускат на пазара
МПС, осигуряват на лицата по чл. 17 достъп
до информацията относно разкомплектуването
за всеки отделен вид МПС в срок 6 месеца
от пускането му на пазара. Информацията
съдържа данни за материалите и компонентите на МПС и за разположението на опасни
вещества в МПС с оглед постигане на целите
по чл. 8.
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(2) При поискване от лицата по чл. 17
производителите на компоненти за МПС предоставят информация за разкомплектуването,
съхраняването и изпитването на компонентите, които са подходящи за повторна употреба.
Чл. 33. Изпълнителният директор на ИАОС
със съдействието на председателя на НСИ,
министъра на вътрешните работи, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ и изпълнителния директор на ПУДООС изготвя и въвежда
в действие интегрирана компютърна информационна система за отчитане и контрол по
прилагане на разпоредбите на наредбата.
Г л а в а

с е д м а

РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 59 ЗУО
Чл. 34. (1) Организациите по оползотворяване на ИУМПС и лицата, които пускат
на пазара МПС и изпълняват задълженията
си индивидуално, доказват изпълнението на
задълженията си по чл. 7 и 8, като представят
в срок до 15 април на текущата година пред
министъра на околната среда и водите доклад
с фактически констатации за предходната
година и отчет по приложение № 6. Докладът се представя и при липса на пуснати на
пазара МПС.
(2) Отчетът по ал. 1 се заверява от регист риран одитор по смисъла на Закона
за независимия финансов одит въз основа
на доклада с фактически констатации по
а л. 1 след извършени договорени процедури за проверка на изпълнението на задълженията по наредбата, в т.ч. целите по
чл. 8, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
(3) В доклада по ал. 1 задължително се
посочва и размерът на дължимата продуктова
такса, която следва да се заплати по сметката
на ПУДООС, в случай че съответните цели
по чл. 8 не бъдат признати за изпълнени от
министъра на околната среда и водите.
(4) Едновременно с доклада по ал. 1 се
представят най-малко:
1. от лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално – копия от документите
по чл. 35, ал. 1, т. 6, 8 и 9;
2. от организациите по оползотворяване на
ИУМПС – копия от документите по чл. 36,
ал. 1, т. 7, 9 и 10.
(5) Докладът по ал. 1 и отчетът по ал. 1,
както и всички приложения се представят на
хартиен и технически носител.
(6) По преценка министърът на околната
среда и водите може да поиска представяне
на копия от други документи, както и допълнително уточняваща информация.
Чл. 35. (1) За изготвянето на доклада по
чл. 34, ал. 2 регистрираният одитор проверява
най-малко следните документи на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално:
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1. п ърви чни т е счет овод н и док у мен т и,
удостоверяващи количеството пуснати на
пазара МПС, както и съответствието му с
вътрешнофирмената спецификация и месечната справка-декларация по наредбата по
чл. 59, ал. 1 ЗУО.
2. информацията по чл. 27, ал. 1;
3. п ърви чни т е счет овод н и док у мен т и,
удостоверяващи:
а) количеството събрани ИУМПС и предадени за разкомплектуване на лица по чл. 17;
б) вида и количествата на материалите и
компонентите, получени след разкомплектуване на ИУМПС и предадени за оползотворяване, в т.ч. за рециклиране, на лица по чл. 17;
4. първичните счетоводни документи или
декларацията по чл. 25, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване на
компоненти от ИУМПС за повторна употреба;
5. дневниците за продажбите и декларациите по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) и главната книга по Закона за
счетоводството (ЗС) за периода на проверката;
6. документи, удостоверяващи износа на
ИУМПС и/или материали и компоненти от
тях през предходната календарна година и/или
изпращането им от територията на страната
към територията на друга държава – членка
на ЕС:
а) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
рециклиране;
б) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII
на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен
превоз;
в) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
г) сертификат за завършена окончателна
операция по оползотворяване, в т.ч. рециклиране, в случай че вече е наличен;
д) при износ – копие на разрешение или друг
документ по националното законодателство на
съответната страна, съгласно който получателят има право да извършва оползотворяване
на отпадъци, в т.ч. рециклиране, съответстващо на нормите за опазване на околната
среда и на човешкото здраве, съответстващи
на изискванията на законодателството на ЕС;
7. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1,
2 и 3 ЗС, послужили за изготвяне на оборотната
ведомост и данъчните декларации съгласно
действащото данъчно законодателство;
8. отчет за предходната календарна година
по образец съгласно приложение № 6;
9. отчет за предходната година за изпълнението на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1
ЗУО за батерии и акумулатори и НУБА по
образец съгласно приложение към наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУО;
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10. извадка за предходната календарна
година от компют ърната информационна
система за отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектуване на
ИУМПС от операторите на центрове за разкомплектуване и операторите на площадки за
събиране и съхраняване на ИУМПС, с които
лицето, което изпълнява задълженията си
индивидуално, има сключен договор.
(2) Докладът по чл. 34, ал. 2, изготвен за
лицето, което изпълнява задълженията си
индивидуално, съдържа информация и констатации най-малко за:
1. количеството пуснати на пазара МПС
за предходната година;
2. съответствието между вътрешнофирмената спецификация и месечните справки-декларации по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО и
издадените счетоводни документи, отразяващи
пуснатите на пазара МПС;
3. размера на продуктовата такса за пред
ходната година, от която лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално, се
освобождава при доказано изпълнение на
целите по чл. 8;
4. правилното определяне на продуктовата
такса за предходната година, като в случаите,
когато таксата е неправилно определена – разликата до правилния размер;
5. сключените договори с лица по чл. 17 и
издадените счетоводни документи по силата
на тези договори;
6. количеството ИУМПС, които са събрани
и третирани през отчетния период, както и
наличието на отчетни документи за тях;
7. количеството изнесени и/или изпратени
от територията на страната към територията
на друга държава – членка на ЕС, ИУМПС
и/или компоненти и материали от тях през
предходната календарна година, както и наличието на документи по чл. 35, ал. 1, т. 6,
удостоверяващи това;
8. наличието на действащи договори с
общини;
9. проведените информационни кампании
и разработените информационни материали;
10. разходите за:
а) събиране и транспортиране на ИУМПС;
б) съхраняване на ИУМПС;
в) разкомплектуване на ИУМПС;
г) подготовка за повторна употреба на
компоненти, получени при разкомплектуване
на ИУМПС;
д) оползотворяване на материали и компоненти, получени при разкомплектуване на
ИУМПС;
е) рециклиране на материали и компоненти,
получени при разкомплектуване на ИУМПС;
ж) обезвреждане на отпадъци, получени
от разкомплектуване на ИУМПС;
з) провеждане на информационни кампании
и разработване на информационни материали;
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и) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 15;
11. дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС и главната книга по ЗС
за периода на проверката, като се правят
сравнения между фактическите констатации,
установени по технологични норми и по счетоводни операции;
12. средствата, постъпили от продажба на
ИУМПС, на компоненти и материали от тях;
13. констатации за съответствие/несъответствие между количествата събрани ИУМПС
и нивото в проценти на повторна употреба и
рециклиране и повторна употреба и оползотворяване от тяхното тегло, посочени в отчета
съгласно приложение № 6, с тези, отчетени
в счетоводните регистри и потвърдени с направените констатации;
14. изпълнението на целите по чл. 8.
Чл. 36. (1) За изготвянето на доклада по
чл. 34, ал. 2 регистрираният одитор проверява
най-малко следните документи на организацията по оползотворяване:
1. договорите, сключени между организацията по оползотворяване и нейните членове
за изпълнение на целите по чл. 8;
2. п ърви чни те счет оводни док у мен т и,
удостоверяващи количеството пуснати на
пазара МПС от членовете на организацията
по оползотворяване, за което е платено възнаграждение към нея, както и съответствието
им с вътрешнофирмената спецификация и
месечната справка-декларация по наредбата
по чл. 59, ал. 1 ЗУО;
3. информацията по чл. 24, ал. 1;
4. п ърви чни т е счет оводни док у мен т и,
удостоверяващи:
а) количеството събрани ИУМПС и предадени за разкомплектуване на лица по чл. 17;
б) вида и количествата на материалите и
компонентите, получени след разкомплектуване на ИУМПС и предадени за оползотворяване, в т.ч. за рециклиране, на лица по чл. 17;
5. първичните счетоводни документи или
декларацията по чл. 24, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване на
компоненти от ИУМПС за повторна употреба;
6. дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС и главната книга по ЗС за
периода на проверката;
7. документи, удостоверяващи износа на
ИУМПС и/или на компоненти, материали и
вещества от тях през предходната календарна
година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга
държава – членка на ЕС:
а) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч.
рециклиране;
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б) подписани и подпечатани документи по
приложения IА и IБ или по приложение VII
на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен
превоз;
в) писмено потвърждение за получаване
на отпадъците;
г) сертификат за завършена окончателна
операция по оползотворяване, в т.ч. рециклиране, в случай че вече е наличен;
д) при износ – копие на разрешение или
друг документ по националното законодателство на съответната ст рана, съгласно
който получателят има право да извършва
оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, съответстващо на нормите за опазване
на околната среда и на човешкото здраве,
съответстващи на изискванията на законодателството на ЕС;
8. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1,
2 и 3 ЗС, послужили за изготвяне на оборотната
ведомост, и данъчните декларации съгласно
действащото данъчно законодателство;
9. отчет за предходната календарна година
по образец съгласно приложение № 6;
10. отчет за предходната година за изпълнение на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1
ЗУО за батерии и акумулатори и НУБА по
образец съгласно приложение към наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУО;
11. извадка за предходната календарна
година от компют ърната информационна
система за отчитане и контрол на издадените удостоверени я за разкомплект у ване
на ИУМПС от операторите на центрове за
разкомплектуване и операторите на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС,
с които организацията по оползотворяване
има сключен договор.
(2) Докладът по чл. 34, ал. 2, изготвен за
организацията по оползотворяване, съдържа
информация и констатации най-малко за:
1. лицата, които:
а) участват в организацията по оползотворяване през съответната година;
б) не са є заплащали уговореното възнаграждение и/или не са є предоставяли
информация и за които не са изпълнени задълженията по чл. 8, датата на прекратяване
на договора по чл. 11, ал. 3, както и размера
на дължимата продуктова такса;
в) са прекратили договорите си през отчетната година с организацията по оползотворяване;
г) са подали нулеви декларации за пуснатите на пазара МПС през отчетната година;
2. данни за лицата по т. 1, включващи наймалко: седалище и адрес на управление, ЕИК,
период на действие на сключения договор по
чл. 11, ал. 3 за съответната година;
3. количеството пуснати на пазара МПС
за предходната година;
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4. съответствието между вътрешнофирмената спецификация и месечните справки-дек
ларации по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО и
издадените счетоводни документи, отразяващи
пуснатите на пазара МПС, за които е заплатено на организацията по оползотворяване;
5. размера на продуктовата такса за пред
ходната година, от която организацията по
оползотворяване се освобождава при доказано
изпълнение на целите по чл. 8;
6. количествата ИУМПС, които са събрани
и третирани през отчетния период, както и
наличието на отчетни документи за тях;
7. правилното определяне на продуктовата
такса за предходната година, като в случаите,
когато таксата е неправилно определена – разликата до правилния размер;
8. сключените договори с лица по чл. 17 и
издадените счетоводни документи по силата
на тези договори;
9. количеството изнесени и/или изпратени
от територията на страната към територията
на друга държава – членка на ЕС, ИУМПС
и/или компоненти и материали от тях през
предходната календарна година, както и наличието на документите по ал. 1, т. 7, удостоверяващи това;
10. наличието на действащи договори с
общини;
11. проведените информационни кампании
и разработените информационни материали;
12. разходите за:
а) събиране и транспортиране на ИУМПС;
б) съхраняване на ИУМПС;
в) разкомплектуване на ИУМПС;
г) подготовка за повторна употреба на
компоненти, получени при разкомплектуване
на ИУМПС;
д) оползотворяване на материали и компоненти, получени при разкомплектуване на
ИУМПС;
е) рециклиране на материали и компоненти,
получени при разкомплектуване на ИУМПС;
ж) обезвреждане на отпадъци, получени
от разкомплектуване на ИУМПС;
з) провеждане на информационни кампании
и разработване на информационни материали;
и) изпълнение на други мерки и дейности,
предвидени в програмата за управление на
дейностите по отпадъците по чл. 12;
13. дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС и главната книга по ЗС
за периода на проверката, като се правят
сравнения между фактическите констатации,
установени по технологични норми и по счетоводни операции;
14. средствата, постъпили от продажба на
ИУМПС, на компоненти и материали от тях;
15. съответствие/несъответствие между
количествата събрани ИУМПС и нивото в
проценти на повторна употреба и рециклиране
и на повторна употреба и оползотворяване от
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тяхното тегло, посочени в отчета съгласно
приложение № 6, с тези, отчетени в счетоводните регистри и потвърдени с направените
констатации;
16. изпълнението на целите по чл. 8.
Чл. 37. (1) За изготвянето на доклада по
чл. 34, ал. 1 регистрираният одитор използва
и информацията по наредбата по чл. 48, ал. 1
ЗУО относно количеството събрано ИУМПС
и информацията по чл. 27, ал. 1 относно
количеството МПС, пуснато на пазара през
отчетния период.
(2) Информацията по ал. 1 се осигурява от
организациите по оползотворяване на ИУМПС
или от лицата, които пускат на пазара МПС
и изпълняват задълженията си индивидуално.
Чл. 38. (1) На основание чл. 18, ал. 9 ЗУО
ежегодно до 15 април министърът на околната среда и водите назначава със заповед
комисия, която да анализира констатациите
в док ладите, отчетите и доку ментите по
чл. 34 и в докладите по чл. 18, ал. 3 ЗУО.
При необходимост комисията съвместно с
представители на регионалните инспекции по
околната среда и водите (РИОСВ) извършва
проверка на място на:
1. организациите по оползотворяване;
2. лицата, членуващи в организации по
оползотворяване;
3. лицата, които пускат на пазара МПС и
изпълняват задълженията си индивидуално;
4. лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на ИУМПС
и сключили договори с организации по оползотворяване и/или с лица, които пускат на
пазара МПС и изпълняват задълженията си
индивидуално.
(2) В срок до 10 дни от приключване на
дейността си комисията по ал. 1 изготвя
доклад до министъра на околната среда и
водите, който съдържа:
1. фактически констатации от проверката;
2. ясно изразено мнение и заключение за
изпълнение на целите по чл. 8 за всяка организация по оползотворяване и за всяко лице,
изпълняващо задълженията си индивидуално;
3. предложение за налагане на санкции и/
или отнемане на разрешенията на организациите по оползотворяване и на лицата, които
изпълняват задълженията си индивидуално,
по реда на глава пета, раздел III ЗУО;
4. предложение за налагане на санкции
на лицата, които пускат на пазара МПС,
както и на лицата по чл. 18, ал. 3, т. 4 ЗУО
в случай на установени нарушения на ЗУО
и на подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
5. предложение за усвояване на банковата
гаранция по чл. 82, ал. 3 ЗУО.
Чл. 39. (1) Министърът на околната среда и водите до 31 май на текущата година
определя със заповед лицата, които пускат
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на пазара МПС и изпълняват задълженията
си индивидуално, организациите по оползотворяване на ИУМПС и лицата, членуващи
в организациите по оползотворяване, които
заплащат продуктова такса по чл. 59, ал. 1,
т. 2 – 5 ЗУО, както и нейния размер.
(2) При непредставяне след писмена покана
с определен 7-дневен срок на заверен отчет
по чл. 34, ал. 1 и/или на доклад с фактически
констатации, отговарящ на изискванията на
чл. 35, ал. 2 или чл. 36, ал. 2, целите по чл. 8
не се считат за изпълнени, а лицата, които
изпълняват задълженията си индивидуално,
съответно организациите по оползотворяване,
се включват в заповедта по ал. 1 за заплащане
на продуктова такса.
(3) Министърът на околната среда и водите
до 31 май на текущата година определя със
заповед лицата, които пускат на пазара МПС
и изпълняват задълженията си индивидуално,
организациите по оползотворяване и лицата,
членуващи в организациите по оползотворяване, които са изпълнили съответните цели
по чл. 8 и не заплащат продуктова такса.
(4) Средствата от продуктовата такса за
МПС, набрани по реда на чл. 59 ЗУО, се
разходват от ПУДООС за информационни
кампании, контролни и други дейности в
съответствие с Правилника за устройството и
дейността на ПУДООС, приет с Постановление
№ 81 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 33 от 2012 г.).
Г л а в а

о с м а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УСВОЯВАНЕ
НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Чл. 40. (1) Банковата гаранция по чл. 82,
ал. 1, т. 1 и 4 ЗУО се предоставя за гарантиране
постигането на целите по чл. 8, създаването
на система за събиране, повторна употреба,
рециклиране и оползотворяване на ИУМПС.
(2) Банковата гаранция по ал. 1 се предоставя за едногодишен период, който започва
да тече от датата на издаването є.
(3) Банковата гаранция по ал. 1 се връща на
заявителя заедно с решението по чл. 87, ал. 2
ЗУО за отказ за издаване на разрешение по
чл. 81, ал. 1 ЗУО или с решението по чл. 88,
ал. 2, т. 3 ЗУО за прекратяване действието
на разрешението.
Чл. 41. (1) Най-малко един месец преди
изтичане срока на действието на банковата
гаранция по чл. 40, ал. 1 организациите по
оползотворяване на ИУМПС и лицата, които
изпълняват задълженията си индивидуално,
предоставят на министъра на околната среда
и водите подновена банкова гаранция.
(2) Срокът на действие на подновената
банкова гаранция започва да тече от датата
на изтичане срока на предходната банкова
гаранция.
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(3) Задължението за продължаване и подновяване на банковата гаранция в срока по
ал. 1 се включва като условие в разрешението
по чл. 81, ал. 1 ЗУО.
Чл. 42. (1) Банковата гаранция по чл. 40,
ал. 1 се издава в полза на министъра на
околната среда и водите и трябва да отговаря
най-малко на следните изисквания:
1. да осигурява безусловно плащане в полза на министъра на околната среда и водите
при първо поискване без възможност за възразяване или уговаряне на други формални
условия на плащане;
2. да е неотменяема;
3. единствено условие за предявяването є
да е постъпването при гаранта на писмено
искане от министъра на околната среда и
водите, съдържащо мотивирано твърдение
за наличие на някои от случаите по чл. 82,
ал. 3, т. 1 – 3 ЗУО;
4. да е налице пълно съвпадение между
задълженията по чл. 40, ал. 1 и задълженията, посочени в гаранцията, като гаранцията
покрива всички видове неизпълнение на тези
задължения;
5. да е посочена ясно датата, до която е
валидна гаранцията.
(2) Банковата гаранция се представя в
оригинал.
Чл. 43. (1) За усвояване на банковата гаранция министърът на околната среда и водите
подава писмено искане към банката гарант,
съдържащо мотивирано твърдение за наличие
на някои от случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 – 3
ЗУО за организацията по оползотворяване или
за лицето, което изпълнява задълженията си
индивидуално.
(2) Банковата гаранция се усвоява до размера по чл. 82, ал. 3, т. 1, 2 или 3 ЗУО.
Чл. 44. (1) Банката гарант превежда сумата
по банковата гаранция по сметка на Министерството на околната среда и водите при първо
писмено поискване независимо от възраженията на организациите по оползотворяване на
ИУМПС и/или на лицата, които изпълняват
задълженията си индивидуално и без уговаряне
на други формални условия на плащане.
(2) В случаите по чл. 82, ал. 3, т. 2 и 3
ЗУО в едномесечен срок след усвояването на
банковата гаранция организацията по оползотворяване или лицето, което изпълнява
задълженията си индивидуално, представя
подновена до пълния размер банкова гаранция съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1 или 4 ЗУО по
реда на чл. 40.
Г л а в а

д е в е т а

КОНТРОЛ
Чл. 45. Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице контролира:
1. правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса от
лицата по чл. 59, ал. 1 ЗУО;
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2. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата, извършващи дейности по
събиране, транспортиране и/или третиране на
ИУМПС, сключили договор с организация по
оползотворяване или с лица, които изпълняват
задълженията си индивидуално;
3. предоставянето на информация от задължените лица съгласно изискванията на чл. 26;
4. кметовете на общини във връзка с изпълнението на задълженията им по наредбата.
Чл. 46. Кметът на общината контролира
изпълнението на задълженията във връзка със
сключените договори по чл. 16, ал. 2.
Чл. 47. Председателят на Комисията за защита на потребителите осъществява контрол
за съответствието на пусканите на пазара
МПС с изискванията на чл. 5 и 6.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1,
т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на
ЗУО, в т.ч.:
а) моторно превозно средство с прекратена
регистрация, за което има изрично писмено
уведомление от лицензиран застраховател,
съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45
от 2000 г.;
б) моторно превозно средство, на което
не е заверен знакът за технически преглед
съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г.
или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от
2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка
на техническата му изправност, в случай че
то се намира върху държавна или общинска
собственост;
в) изоставено регистрирано МПС.
2. „Изоставено регистрирано МПС“ по
смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП – ИУМПС,
което се намира върху имот – държавна или
общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните
органи в тримесечен срок от уведомяването
му по надлежния ред.
3. „Икономически оператори“ са лицата,
които пускат на пазара МПС, дистрибуторите, лицата, които заст раховат МПС, и
операторите, извършващи разкомплектуване,
разрязване, раздробяване, оползотворяване,
рециклиране и други дейности по третиране
на ИУМПС, включително техните компоненти
и материали.
4. „Информация относно разкомплектуването“ е всяка информация, необходима за
правилното и екологосъобразното третиране
на ИУМПС. Тя се предоставя от лицата, които
пускат на пазара МПС и компоненти за тях,
на лицата по чл. 17 под формата на ръководства или чрез електронните медии, справки
и услуги в реално време.
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5. „Компонент“ е обособена съставна част
от МПС, като: уредба, агрегат, механизъм и
други, който подлежи на повторна употреба
или на допълнително разкомплектуване.
6. „Лица, които пускат на пазара на територията на Република България МПС“ са
производителите, вносителите и лицата, които
въвеждат на територията на страната от територията на друга държава – членка на ЕС,
МПС и ги предоставят на друго лице срещу
заплащане или безплатно и/или ги използват
като част от търговска, производствена или
професионална дейност с цел МПС да бъдат
разпространени или използвани на територията на Република България.
7. „Моторни превозни средства със специално предназначение“ са МПС по смисъла на
приложение № 1, част А, т. 5 към Наредба
№ 60 от 2009 г.
8. „Моторни превозни средства, произведени и/или пуснати на пазара в малки серии“
са МПС по смисъла на чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3
от Наредба № 60 от 2009 г.
9. „Нулева декларация“ е декларацията,
която се попълва и подава при липса на пуснати на пазара МПС през отчетната година
по реда на наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.
10. „Обезвреждане“ е всяка от операциите
съгласно § 1, т. 11 от ДР на ЗУО.
11. „Обозначаване“ е всяка форма на етикетиране, маркиране или друга форма на
идентифициране.
12. „Основни компоненти“ на МПС са купе,
двигател, скоростна кутия, както и електронен блок и катализатор, когато са описани в
техническите характеристики на МПС.
13. „Опасно вещество“ е всяко вещество,
което отговаря на критериите на някой от
следните класове или категории на опасност,
определени в приложение към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането
на вещества и смеси (ОВ, L 353, 31 декември
2008 г.):
а) класове на опасност 2.1 – 2.4, 2.6, 2.7 и
2.8, типове A и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории
1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове A – F;
б) класове на опасност 3.1 – 3.6, 3.7 вредни
ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8
ефекти, различни от наркотичните ефекти,
3.9 и 3.10;
в) клас на опасност 4.1;
г) клас на опасност 5.1.
14. „Оползотворяване“ е всяка от операциите съгласно § 1, т. 13 от ДР на ЗУО.
15. „Повторна употреба“ е всяка операция, чрез която компоненти на ИУМПС се
използват за същата цел, за която са били
предназначени.
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16. „Площадка за събиране и съхраняване“ е място за приемане и съхраняване на
ИУМПС преди предаването им в центрове
за разкомплектуване.
17. „Преднамерено въвеждане“ е умишленото използване на опасни вещества при
производството на материалите или компонентите с цел получаване на специфични
характеристики или качество на крайните
продукти.
18. „Предотвратяване“ е съвкупността от
мерките, целящи намаляване на количеството
и вредното въздействие върху околната среда
на ИУМПС, компоненти и материали от тях.
19. „Производител“ е физическо или юридическо лице, което произвежда МПС, внася
или въвежда на територията на Република
България МПС от друга държава – членка
на ЕС.
20. „Пускане на пазара на МПС“ е първото
предоставяне на МПС на разположение на
друго лице, безплатно или срещу заплащане,
с цел то да бъде разпространено и/или използвано на територията на Република България, както и внасянето и въвеждането на
територията на Република България на МПС
от дадено лице за негова собствена търговска,
производствена или професионална дейност.
21. „Разкомп лек т у ване на И У МПС“ е
дейност, извършвана в центровете за разкомплектуване за отстраняване на опасните
вещества от тях, разглобяване, разкъсване
на парчета или раздробяване, както и всяка
друга операция, извършвана с цел подготовка
за оползотворяване на ИУМПС или на техни
компоненти или подготовка за обезвреждане
на неподлежащите на повторна употреба и
оползотворяване компоненти и материали.
22. „Рециклиране“ съгласно § 1, т. 37 от ДР
на ЗУО е всяка дейност по оползотворяване,
чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества
за първоначалната им цел или за други цели.
То включва преработването на органични
материали, но не включва оползотворяване
за получаване на енергия и преработване в
материали, които ще се използват като горива
или за насипни дейности.
23. „Собственик на МПС“ е лицето, упражняващо право на собственост върху МПС към
момента на прекратяване на регистрацията
му по смисъла на Наредба № I-45 от 2000 г.
24. „Третиране“ са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително
подготовката преди оползотворяване или
обезвреждане съгласно § 1, т. 44 от ДР на ЗУО.
25. „Център за разкомплектуване“ е място за
съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС.
26. „Шредер“ е инсталация, използвана
за разкъсване на парчета или за раздробяване на ИУМПС или на техни компоненти,
включително с цел получаване на отпадъци
от черни и цветни метали, подходящи за директна повторна употреба.
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§ 2. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г.
относно излезлите от у потреба превозни
средства (ОВ, L 269/34 от 21.10.2000 г.), на
Директива 2011/37/ЕС на Комисията от 30
март 2011 г. за изменение на приложение II
към Директива 2000/53/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно излезлите от
употреба превозни средства (ОВ, L 269/34 от
21.10.2000 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 13 ЗУО.
§ 4. (1) Член 8, ал. 2 се прилага, както
следва:
1. От 1 януари до 31 декември 2012 г.:
а) ниво на повторна употреба и оползотворяване – не по-ниско от 91 на сто от теглото
на всяко ИУМПС, прието по чл. 8, ал. 1;
б) ниво на повторна употреба и рециклиране – не по-ниско от 83 на сто от теглото на
всяко ИУМПС, прието по чл. 8, ал. 1.
2. От 1 януари до 31 декември 2013 г.:
а) ниво на повторна употреба и оползотворяване – не по-ниско от 93 на сто от теглото
на всяко ИУМПС, прието по чл. 8, ал. 1;
б) ниво на повторна употреба и рециклиране – не по-ниско от 84 на сто от теглото на
всяко ИУМПС, прието по чл. 8, ал. 1.
(2) Целите по чл. 8, ал. 2 се постигат не
по-късно от 1 януари 2015 г.
§ 5. Количеството ИУМПС (брой), необходимо за постигане на целите по чл. 8,
ал. 2 за 2012 г. от всяко лице, пускащо на
пазара МПС, се изчислява по формулата по
приложение № 2.
§ 6. Министърът на околната среда и водите
дава указания по прилагането на наредбата и
утвърждава със заповед Методика за установяване на подробни правила за мониторинг
на целите, определени по отношение на
повторното използване и оползотворяване
и повторното използване и рециклиране в
Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г.
относно излезлите от употреба моторни превозни средства.
§ 7. Представителният анализ по чл. 23,
ал. 3 се извършва за първи път през 2014 г. и
на всеки четири години след това.
§ 8. Информацията по чл. 27, ал. 1 и 2 се
предоставя във вид на електронна таблица,
изготвена от ИАОС, до изграждането на информационната система по чл. 27, ал. 3.
§ 9. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната
среда и водите.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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Приложение № 1
към чл. 5
Материали и компоненти, изключени от обхвата на чл. 5
Материали и компоненти

Обхват и дата на изтичане срока на
освобождаването

Да се постави
етикет или
да се идентифицира в съответствие с
изискванията
на чл. 5

1

2

3

Олово като легиращ елемент
1. а) Стомана за механична обработка и
поцинкована стомана с тегловно съдържание на олово до 0,35 %
б) Поцинковани при постоянно подаване Превозни средства, чийто тип е одобрен
стоманени листове с тегловно съдържание преди 1 януари 2016 г., и резервни части
на олово до 0,35 %
за тези превозни средства
2. a) Алуминий за механична обработка Като резервни части за превозни средства,
с тегловно съдържание на олово до 2 % пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г.
б) Алуминий с тегловно съдържание на Като резервни части за превозни средства,
олово до 1,5 %
пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.
в) Алуминий с тегловно съдържание на
олово до 0,4 %

(2)

3. Медна сплав с тегловно съдържание на
олово до 4 %

(2)

4. a) Лагерни черупки и втулки

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

б) Лагерни черупки и втулки в двигатели, 1 юли 2011 г. и резервни части за превозни
предавателни механизми и компресори за средства, пуснати на пазара преди 1 юли
климатични инсталации
2011 г.
Олово и оловни съединения в компоненти
5. Акумулаторни батерии

(2)

X

6. Виброгасители (амортисьори)

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

X

7. a) Вулканизиращи вещества и стаби- Като резервни части за превозни средства,
лизатори за еластомери в спирачни мар- пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г.
кучи, горивни маркучи, вентилационни
маркучи, еластомерни/метални части в
приложения за ходовата част, както и за
опорни тампони за двигатели
б) Вулканизиращи вещества и стабилиза- Като резервни части за превозни средства,
тори за еластомери в спирачни маркучи, пуснати на пазара преди 1 юли 2006 г.
горивни маркучи, вентилационни маркучи,
еластомерни/метални части в приложения
за ходовата част, както и за опорни тампони за двигатели, с тегловно съдържание
на олово до 0,5 %
в) Свързващи вещества за еластомери за Като резервни части за превозни средства,
силови предавателни механизми с тегловно пуснати на пазара преди 1 юли 2009 г.
съдържание на олово до 0,5 %
8. a) Олово в припой за прикрепване на Превозни средства, чийто тип е одобрен
електрически и електронни компоненти преди 1 януари 2016 г., и резервни части
към печатни платки и олово в покритиет о за тези превозни средства
на крачетата на компонентите, разл ични
от електролитни алуминиеви кондензатори, в изводите на компонент ите и в
електронните печатни платки

X

(1)
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б) Олово в припой за приложения в елек- Превозни средства, чийто тип е одобрен
трониката, различни от запояване върху преди 1 януари 2011 г., и резервни части
електронни печатни платки или върху за тези превозни средства
стъкло

X

(1)

в) Олово в покритието на изводите на Превозни средства, чийто тип е одобрен
електролитни алуминиеви кондензатори преди 1 януари 2013 г., и резервни части
за тези превозни средства

X

(1)

г) Олово, използвано при запояване върху Превозни средства, чийто тип е одобрен
стъкло в датчиците за въздушния поток преди 1 януари 2015 г., и резервни части
за такива превозни средства

X

(1)

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

(3)

X

(1)

е) Олово, използвано в съответстващи
на изискванията системи с електрически
контактни щифтове

(3)

X

(1)

ж) Олово в припой за създаване на надеждна електрическа връзка между полу
проводниковия чип и носача в корпусите
на интегрални схеми от типа Flip-Chip

(3)

X

(1)

з) Олово в припой за прикрепване на
охлаж дащи топлоотвеж дащи пластини
към радиатора на силови полупроводни
кови блокове – с размер на кристала поне
1 cm 2 площ на проекцията и номинална
плътност на тока поне 1 A/mm 2 площ от
силициевия кристал

(3)

X

(1)

и) Олово в припой за приложения с гле- Превозни средства, чийто тип е одобрен
джосване в електрониката върху стъкло с преди 1 януари 2013 г., и резервни части
изключение на запояване при многопласто- за тези превозни средства (4)
во гледжосване

X

(1)

к) Олово в припой за запояване при многопластово гледжосване

(3)

X

(1)

9. Легла на клапани

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

10. а) Електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъкло или
керамика, в химично съединение, представляващо стъклена или керамична матрица,
в стъклен или керамичен материал или
в химично съединение, представляващо
стък локерамична матрица. Това освобождаване не важи за използването на
олово във:
- стъкло в колби и глазура на запалителни
свещи,
- керамични изолационни материали за
компонентите, изброени в букви „б“, „в“
и „г“
б) Олово в керамични диелектрични материали на основата на цирконаттитанат
на оловото, използвани в кондензатори,
които са част от интегрални схеми или
дискретни полупроводникови елементи
в) Олово в керамични диелектрици на Превозни средства, чийто тип е одобрен
кондензатори за номинално напрежение, преди 1 януари 2016 г., и резервни части
което е по-ниско от 125 V~ или 250 V = за тези превозни средства

X

(за компоненти,
различни от
пиезокерамиките в двигателите)
(5)
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г) Олово в керамични диелектрици на кондензатори за компенсация на температурно
определените отклонения на датчиците в
ултразвуковите хидроакустични системи
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(3)

11. Пиротехнически задействащи устрой- Превозни средства, чийто тип е одобрен
ства
преди 1 юли 2006 г., и резервни части за
тези превозни средства
12. Свързващи олово термоелектрични Превозни средства, чийто тип е одобрен
материали за електротехнически прило- преди 1 януари 2019 г., и резервни части
жения в автомобила с цел намаляване на за тези превозни средства
емисиите от CO 2 чрез използване топлината на отработените газове

Х

Шествалентен хром
13. a) Покрития против корозия

Като резервни части за превозни средства,
пуснати на пазара преди 1 юли 2007 г.

б) Покрития против корозия, използвани Като резервни части за превозни средства,
за сглобките с болтове и гайки за ходо- пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.
вата част
14. Като антикорозионен агент за охладителната система от въглеродна стомана
на абсорбционни хладилни уредби в моторните каравани до 0,75 тегловни % в
охлаждащия разтвор, освен ако е възможно
използването на други технологии за охлаждане (т.е. на разположение на пазара
за приложение в моторни каравани) и не
води до отрицателни въздействия върху
околната среда, здравето и/или безопасността на потребителите)

Х

Живак
15. a) Газоразрядни лампи за фарове

Превозни средства, чийто тип е одобрен
преди 1 юли 2012 г., и резервни части за
тези превозни средства

Х

б) Луминесцентни лампи, използвани в Превозни средства, чийто тип е одобрен
дисплеите на арматурните табла
преди 1 юли 2012 г., и резервни части за
тези превозни средства

Х

Кадмий
16. Акумулатори за електрически превозни Като резервни части за превозни средства,
средства
пуснати на пазара преди 31 декември 2008 г.

Разглобяване, ако във връзка с т. 10, буква „а“ е надвишен средният праг от 60 грама за
п ревозно средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства,
(1)

които не са монтирани на производствената линия от производителя.
(2)
Настоящото освобождаване ще бъде преразгледано през 2015 г.
(3)
Настоящото освобождаване ще бъде преразгледано през 2014 г.
(4)
Настоящото освобождаване ще бъде преразгледано преди 1 януари 2012 г.
(5)
Разглобяване, ако във връзка с т. 8, букви „а“ – „к“ е надвишен средният праг от 60 грама за
превозно средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства,
които не са монтирани на производствената линия от производителя.
Забележки:
1. При еднороден материал, за олово, шествалентен хром и живак се допуска максимална тегловна
концентрация до 0,1 %, а за кадмий – 0,01 %.
2. Разрешава се без ограничения повторната употреба на части от превозни средства, които вече са
били на пазара към датата на изтичане на освобождаването, тъй като употребата им не е предмет на чл. 5.
3. Резервните части, пуснати на пазара след 1 юли 2003 г., които се използват за превозни средства,
пуснати на пазара преди 1 юли 2003 г., се освобождават от разпоредбите на чл. 5 (*).
(*) Тази клауза не важи за тежестите за балансиране на гуми, въгленовите четки за електродвигатели
и спирачните накладки.
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Приложение № 2
към чл. 8, ал. 4
Изчисляване на количеството ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8
за съответната година
Количеството ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8 за съответната година,
се изчислява по формулата:
КР=ППооп/инд. × К год.,
където:
КР е количеството ИУМПС (брой), необходимо за изпълнение на целите по чл. 8 от
организацията по оползотворяване или лицето,
което изпълнява задълженията си индивидуално
за съответната година;
ПП ооп/инд. – МПС (брой), са пуснати на
пазара за текущата година от членовете на съответната организация по оползотворяване на
ИУМПС или от съответното лице, което изпълнява задълженията си индивидуално;
Кгод. – коефициент за текущата година, определен като съотношение по следната формула:
ПР5
Кгод. = ——— ,
ПП5

където:
*ПР 5 е средноаритметично на приетите на
площадки за събиране и съхраняване и в центрове за разкомплектуване ИУМПС (брой) на
територията на страната през предходните 5
календарни години;
*ПП 5 е средноаритметично на пуснатите на
пазара МПС (брой) през предходните 5 календарни години;
*стойностите на ПР 5 и ПП 5 и Кгод. се определят ежегодно от изпълнителния директор на
ИАОС и се публикуват на интернет страницата
на ИАОС до 15 април на текущата година.

Приложение № 3
към чл. 7, т. 2 и чл. 21, ал. 1 и 2
Минимални технически изисквания към площадките за събиране и съхраняване и към
центровете за разкомплектуване на ИУМПС
I. Изисквания към площадките за събиране
и съхраняване на ИУМПС преди третиране:
1. Да са с непропусклива повърхност.
2. Да разполагат със съоръжения за събиране
на разливи, утаители и съоръжения за обезмасляване.
3. Да разполагат с необходимите съоръжения
за третиране на води, включително на дъждовни
води, в съответствие със Закона за водите (ЗВ)
и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
II. Изисквания към центровете за разкомплектуване на ИУМПС:
1. Да са с непропусклива повърхност на съответните площадки.
2. Да разполагат със съоръжения за събиране на
разливи, утаители и съоръжения за обезмасляване.
3. Да са налице подходящи места за съхраняване на части и компоненти, получени при
разкомплектуване на ИУМПС, включително
складове с непропусклив под за съхраняване на
части, замърсени с масла.
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4. Да са снабдени с подходящи съдове за съхраняване на оловни акумулаторни батерии, филтри
и кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили или полихлорирани терфенили, съгласно
изискванията на наредбите по чл. 13 ЗУО.
5. Да са налице подходящи съоръжения за
източване на всички течности, съдържащи се
в ИУМПС.
6. Да са налице подходящи резервоари или
други съдове за разделно съхраняване на течности от ИУМПС, като горива, смазочни масла,
масла от предавателни кутии, трансмисионни
масла, хидравлични масла, охлаждащи течности,
антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности,
съдържащи се в ИУМПС.
7. Да са снабдени със съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни води, в
съответствие със ЗВ и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
8. Да са налице подходящи складове за съхраняване на отделените при разкомплектуването
гуми с оглед предотвратяване на опасността от
възникване на пожари при натрупването на поголеми количества.
III. Операции, извършвани в центровете за
разкомплектуване на ИУМПС:
1. Операции по отделяне на опасни материали
и компоненти от ИУМПС:
а) отделяне на оловните акумулаторни батерии
и резервоарите за втечнени газове;
б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. въздушни
възглавници);
в) отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от
предавателни кутии и трансмисионни масла,
хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични
инсталации и всички други течности, съдържащи
се в ИУМПС, освен ако са необходими за повторната употреба на съответните компоненти;
г) премахване, доколкото е възможно, на
всички компоненти, идентифицирани като съдържащи живак.
2. Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им:
а) отделяне на катализаторите и маслените
филтри;
б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий, в случай че
тези метали не се отделят в процеса на рязане
(шредиране);
в) отделяне на гумите и големите пластмасови
компоненти (брони, арматурни табла, резервоари
за течности и т.н.), в случай че тези материали
не се отделят в процеса на рязане (шредиране),
така че да могат да бъдат ефективно рециклирани
като материали;
г) отделяне на стъклата.
IV. Дейностите по съхраняване на ИУМПС,
на материали и компоненти от тях се извършват
по начин, предотвратяващ увреждане на:
1. компонентите, съдържащи течности;
2. компонентите, подлежащи на оползотворяване и на използване за повторна употреба.
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Приложение № 4
към чл. 25, ал. 1
Декларация за добросъвестно предаване на компоненти от ИУМПС или МПС за повторна употреба
№ ............ от ..................... г.
1. Предал:
Едноличен търговец/юридическо лице ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ ,
(наименование, ЕИК)
представлявано от ...........................................................................................................................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище: .........................................................................................................................................................................
(адрес по съдебната регистрация, телефон и факс)

2. Придобил:
Физическо лице..................................................................................................................................................................
(име и фамилия, ЕГН)
Едноличен търговец/юридическо лице .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................,
(наименование, ЕИК)
представлявано от: ............................................................................................................................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище:............................................................................................................................................................................
(адрес по съдебната регистрация или настоящ адрес, телефон и факс)
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:
Компоненти от ИУМПС или МПС:
1. ………........….………
2. ............................
(идентификация и описание на компоненти от ИУМПС или МПС)
са годни за повторна употреба и са предадени, съответно придобити, добросъвестно за повторна употреба
чрез .....................................................................................................................................................................................
(вид на сделката)
на ................ г.
(дата)
Известна ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.
……………………............……….......
.................................................
(място и дата на издаване)

Предал: ............................................
(подпис и/или печат)
Придобил: .......................................
(подпис и/или печат)

Приложение № 5
към чл. 27, ал. 1 и 8
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ЗА ПЕРИОДА ОТ ..................... ДО ...................... *
ЗА ........................ г.
ПРЕДОСТАВЯ СЕ ОТ:
ð ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ИНДИВИДУАЛНО
ð ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИУМПС
ð лице, заплатило продуктова такса в ПУДООС
(маркира се с „Х“)
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Таблица 1. Пуснати на пазара МПС
Име**

ЕИК***

Пуснати на пазара
МПС
(брой)

Пуснати на
пазара МПС
(тон)

Година на първа
регистрация на
пуснатото на
пазара МПС

* При подаване на коригираща справка по чл. 27, ал. 8 се попълва: от 1 януари до 31 декември.
** Попълва се името на лицето, което пуска на пазара МПС.
*** Попълва се ЕИК на лицето, което пуска на пазара МПС.
Забележка. Информацията за МПС, пуснати на пазара от физически лица, се записва обобщена на един ред,
като в колона 1 се записва „физически лица“, а в колона 2 се записва „0“.
Таблица 2. МПС, изнесени или изпратени към територията на друга държава – членка на ЕС, от
пуснатите на пазара
Име*

ЕИК**

МПС, което е
изнесено или
изпратено от
пуснатото на пазара
(брой)

МПС, което е
изнесено или
изпратено от
пуснатото на
пазара
(тон)

Година на първа
регистрация на
МПС

* Попълва се името на лицето, което пуска на пазара МПС.
** Попълва се ЕИК на лицето, което пуска на пазара МПС.
Забележка. Информацията за МПС, пуснати на пазара от физически лица, се записва обобщена на един ред,
като в колона 1 се записва „физически лица“, а в колона 2 се записва „0“.
Дата: .............................................

Ръководител: ....................................................
(име, подпис, печат)

Приложение № 6
към чл. 34, ал. 1
ОТЧЕТ
за изпълнението на целите за повторна употреба и рециклиране и повторна употреба и оползотворяване на ИУМПС
за ................г.
ДАННИ ЗА:
ð организация по оползотворяване на ИУМПС
ð лице, което изпълнява задълженията си индивидуално
(маркира се с „Х“)
Наименование: .............................................................. ЕИК .........................................................................................
Седалище и адрес на управление: .......................................................
телефон: ................................................ факс: ........................................
e-mail: ........................................
Лице за контакти:
Име:.................................................................................................. Длъжност: ..............................................................
телефон:................................................ факс: ........................................
e-mail: ........................................

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

1. Количество МПС, пуснато на пазара на Република България от лицето/организацията ................... (брой)
2. Количество ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8 от лицето/организацията ...... (брой)
Изпълнение на целите за повторна употреба и рециклиране и повторна употреба и оползотворяване
на ИУМПС
Количество
ИУМПС за
изпълнение
на целите по
чл. 8
(брой)

(тон)

Компоненти от
разкомплекту
ваните ИУМПС,
предадени за повторна употреба

Рецикли
рани
ИУМПС

(тон)

(тон)

Оползотворе- Ниво на повторни ИУМПС, в
на употреба и
т.ч. рецикли- оползотворяв ане
рани
на ИУМПС
(тон)

%

Ниво на повторна употреба
и рециклиране
на ИУМПС
%

415

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
ОТ 16 ЯНУАРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация, приет
с Постановление № 34 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 11 от 2007 г., бр. 11 от 2010 г., бр. 5
и 59 от 2011 г. и бр. 20, 22 и 68 от 2012 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който
се подпомага от заместник изпълнителен
директор.
(2) Изпълнителният директор заема длъжност та по трудово правоотношение, като
трудовият договор се сключва, изменя и прекратява от министъра на здравеопазването
съгласувано с министър-председателя.
(3) Заместник изпълнителният директор
заема длъжността по трудово правоотношение,
като трудовият договор се сключва, изменя и
прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на здравеопазването.
(4) Изпълнителният директор определя
функциите на заместник изпълнителния директор и може със заповед да му делегира
правомощия в случаите, предвидени в закон.
(5) Правомощията на изпълнителния директор в негово отсъствие се осъществяват
от заместник изпълнителния директор.
(6) Правомощията на изпълнителния директор се осъществяват от заместник изпълнителния директор и когато длъжността е
свободна до назначаването на изпълнителен
директор, но за не повече от три месеца.“

2. В чл. 6 ал. 3 се отменя.
3. В приложението към чл. 8, ал. 2:
а) след ред „Изпълнителен директор 1“
се създава ред „Заместник изпълнителен
директор 1“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „21“ се заменя с „20“;
в) на ред „дирекция „Регистри, информация,
контрол и развитие на трансплантацията“
числото „21“ се заменя с „20“.
§ 2. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата, приет с
Постановление № 169 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 69 от 2009 г., бр. 5 и 83 от 2011 г. и
бр. 22 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който
се подпомага от заместник изпълнителен
директор.
(2) Изпълнителният директор заема длъжност та по трудово правоотношение, като
трудовият договор се сключва, изменя и прекратява от министъра на здравеопазването
съгласувано с министър-председателя.
(3) Заместник изпълнителният директор
заема длъжността по трудово правоотношение,
като трудовият договор се сключва, изменя и
прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на здравеопазването.
(4) Изпълнителният директор определя
функциите на заместник изпълнителния директор и може със заповед да му делегира
правомощия в случаите, предвидени в закон.
(5) Правомощията на изпълнителния директор в негово отсъствие се осъществяват
от заместник изпълнителния директор.

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

(6) Правомощията на изпълнителния директор се осъществяват от заместник изпълнителния директор и когато длъжността е
свободна до назначаването на изпълнителен
директор, но за не повече от три месеца.“
2. В чл. 6 ал. 2 се отменя.
3. В приложението към чл. 11, ал. 3:
а) след ред „Изпълнителен директор 1“
се създава ред „Заместник изпълнителен
директор 1“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „151“ се заменя със „150“;
в) на ред „дирекция „Контрол на лекарствените продукти“ числото „37“ се заменя с „36“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
491

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
ОТ 18 ЯНУАРИ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 86 на
Министерския съвет от 2010 г. за заплатите
на военнослужещите и цивилните служители
по Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и на държавните
служители и лицата, работещи по трудово
правоотношение по Закона за Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 36 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 50, 68 и 93 от 2011 г.
и бр. 27 и 74 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 и 4 думите „2012 г.“ се
заменят с „2013 г.“.
§ 2. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Основното месечно възнаграждение
на военносл у жещите с присвоени висши
офицерски звания или звание „полковник“,
несъответстващи на утвърдените за длъжностите по Указ № 85 на президента на Република България от 2012 г. за утвърждаване
на длъжностите във Въоръжените сили на
Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за
охрана, изискващи висши офицерски звания
(ДВ, бр. 20 от 2012 г.), се определя за I степен
на притежаваното от тях звание.“
§ 3. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Основното месечно възнаграждение на
длъжностите за лицата, работещи по трудово
правоотношение, за които се изисква висше
или средно образование, се определя по реда на
чл. 203, ал. 1 – 3 от Закона за Министерството
на вътрешните работи, като за длъжностите,
за които се изисква по-ниско от средно образование, основното месечно възнаграждение
не може да бъде по-ниско от 311 лв.“
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§ 4. В чл. 5 думите „§ 9 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2012 г.“ се заменят с „§ 8 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2013 г.“.
§ 5. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 1, т. 1 букви „б“ и „в“ се отменят.
2. В § 4 думите „и чл. 203“ се заличават, а
думите „§ 66, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2012 г.“ се
заменят с „§ 52, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2013 г.“.
§ 6. Приложение № 3 към чл. 2, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 2, ал. 2
ТАБЛИЦА
за размера на основното месечно възнаграждение
в съответствие с присвоеното военно звание на
военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
№
по
ред

Военно звание и степен

Основно
месечно
възнаграждение от
1 януари
2013 г.
(в лв.)

1

2

3

І. ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ
ЗВАНИЯ
1.

Генерал (адмирал)

2119

2.

Генерал-лейтенант (вицеадмирал)

1615

3.

Генерал-майор (контраадмирал)

1493

4.

Бригаден генерал (комодор)

1442

ІІ. СТАРШИ ОФИЦЕРСКИ
ЗВАНИЯ
5.

Полковник (капитан І ранг):

5.1.

І степен

5.2.

ІІ степен

1305

5.3.

ІІІ степен

1282

ІV степен

1264

5.4.
6.

1385

Под по л ковн и к (к а п и т а н І І
ранг):

6.1.

І степен

1238

6.2.

ІІ степен

1190

6.3.

ІІІ степен

1156

7.

Майор (капитан ІІІ ранг):
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7.1.

І степен

1122

14.1.

І степен

7.2.

ІІ степен

1053

14.2.

ІІ степен

673

14.3.

ІІІ степен

668

15.

Сержант (старшина І степен)

663

16.

Младши сержант (старшина
ІІ степен)

658

ІІІ. МЛАДШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ
8.

Капитан (капитан-лейтенант):

8.1.

І степен

1013

8.2.

ІІ степен

984

8.3.

ІІІ степен

961

8.4.

ІV степен

949

9.

Старши лейтенант

938

10.

Лейтенант

916

678

VІ. ВОЙНИШКИ ЗВАНИЯ
17.

Ефрейтор (старши мат рос)
2-ри клас

614

18.

Ефрейтор (старши мат рос)
1-ви клас

611

ІV. ЗВАНИЯ ЗА ОФИЦЕРСКИ К АНДИДАТИ

19.

Редник (матрос) 3-ти клас

20.

Редник (матрос) 2-ри клас

605

11.

Офицерски кандидат 2-ри клас

727

21.

Редник (матрос) 1-ви клас

602

12.

Офицерски кандидат 1-ви клас

722

V. СЕРЖ АНТСКИ ЗВАНИЯ
13.

Старшина (мичман):

13.1.

І степен

705

13.2.

ІІ степен

693

14.

Старши сержант (главен старшина):

608

Забележка. Основното месечно възнаграждение
за звание „старши сержант (главен старшина) ІІІ
степен 668 лв.“ влиза в сила от 1 март 2013 г.“

§ 7. Приложение № 5 (поверително) към
чл. 2, ал. 4 се изменя съгласно приложение
№ 1 (поверително).
§ 8. Приложение № 6 към чл. 2, ал. 5 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 2, ал. 5

ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните
длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната,
които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител
№
по
ред

Наименование на длъжността

1

2

Минимална образо- Минимална Максимална
вателна степен, не- основна ме- основна меобходима за заемане сечна запла- сечна заплана длъжността
та от 1 яну- та от 1 януари 2013 г.
ари 2013 г.
(в лв.)
(в лв.)
3

4

5

А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ
І. Ръководни длъжности
1.

Началник отдел във ВМА, ВА, НВУ и
ВВМУ и Централно военно окръжие(ЦВО)

Магистър

339

686

2.

Началник сектор в ръководство на ВА,
ВМА и ЦВО

Бакалавър

367

679

ІІ. Експертни длъжности
1. Експертни длъжности с аналитични и/
или контролни функции
1.

Главен експерт във ВА, ВМА и ЦВО

Бакалавър

363

578

2.

Служител по сигурността на информацията
във ВА, ВМА, ЦВО и съединения

Магистър

363

578

3.

Главен счетоводител в Българската армия,
ВА, ВМА и ЦВО

Магистър

310

587

С Т Р.
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4

5

4.

Главен юрисконсулт във вид въор. сила,
съединения, ВА, ВМА и ЦВО

Магистър

312

587

5.

Ст. експерт, ст. счетоводител в Българската
армия, ВА, ВМА и ЦВО

Бакалавър

310

526

6.

Старши юрисконсулт във вид въор. сила,
съединения, ВА, ВМА и ЦВО

Магистър

310

526

7.

Финансов контрольор във вид въор. сила,
съединения, ВА, ВМА и ЦВО

Бакалавър

310

578

8.

Младши юрисконсулт

Магистър

310

474

9.

Мл. експерт, мл. счетоводител

Проф. бакалавър
по …

310

426

2. Експертни длъжности със спомагателни
функции
1.

Главен специалист

Ср. образование

310

416

2.

Ст. специалист, ст. счетоводител

Ср. образование/ ІV
ст.пр.кв.

310

394

3.

Младши специалист, мл. счетоводител

Ср. образование/ ІV
ст.пр.кв.

310

387

4.

Технически сътрудници – І група

ІІІ ст.пр.к в. и/или
ср. обр.

310

394

5.

Технически сътрудници – ІІ група

ІІІ ст.пр.к в. и/или
ср. обр.

310

387

Бакалавър

310

503

ІІІ. Ръководители в други организации
1.

Ръководители на производството и специализирани услуги
ІV. Аналитични специалисти

1.

Физици, математици и инженерни и други
сродни специалисти

Бакалавър

310

494

2.

Стопански специалисти и специалисти по
обществени науки

Бакалавър

310

494

3.

Артисти и други художествено-творчески
специалисти

Бакалавър

310

494

4.

Техници по аудио-визуална техника и други
сродни специалисти

Проф. бакалавър
по …

310

426

5.

Други приложни специалисти

Проф. бакалавър
по …

310

426

6.

Други творци и изпълнители

ІІІ ст.пр.к в. и/или
ср. обр.

310

387

Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ
1.

Изпълнители – І група

ІІІ ст.пр.кв.и/или ср.
обр.

310

387

2.

Изпълнители – ІІ група

ІІ ст.пр.кв. и/или зав.
X кл.

310

385

3.

Изпълнители – ІІІ група

І ст.пр.кв. и/или зав.
VІ кл.

310

354

4.

Изпълнители – ІV група

Без изиск ване за
обр. степен

310

337

Професор

Магистър

693

919

Доцент

Магистър

580

893

V. Заети в науката и образованието – ВМА,
ВА, НВУ, ВВМУ и ИО
1.

Изборни длъжности:

БРОЙ 7
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1

ВЕСТНИК
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5

2.

Професор

Магистър

693

849

3.

Доцент

Магистър

580

807

4.

Гл. асистент; ст. преподавател

Магистър

493

763

5.

Преподавател

Магистър

474

720

6.

Асистент

Магистър

457

678

VІ. Заети в лечебните заведения на Министерството на отбраната съгласно ПМС № 45 от 2001 г.
1. Специалисти с немедицинско образование

Бакалавър

310

538

2. Специалисти с медицинско образование
1.

Управител на лечебно заведение по балнеология, рехабилитация и възстановяване

Магистър

435

753

2.

Лекар, началник отделение

Магистър

435

747

3.

Лекар, началник лаборатория

Магистър

339

674

4.

Ветеринарен лекар, лабораторен

Магистър

310

570

5.

Лекари; лекари по дентална медицина

Магистър

339

674

6.

Специалисти – фармацевти

Магистър

310

586

7.

Главна медицинска сестра

Бакалавър

310

494

8.

Старша медицинска сестра и старша акушерка

Бакалавър

310

477

9.

Старши медицински лаборант, старши рент
генов лаборант и старши рехабилитатор

Бакалавър

310

477

Пр о ф. ба к а л а в ър/
ІІІ ст.пр.кв./ср. образование

310

426

10. Други медицински специалисти

“

§ 9. Приложение № 7 (поверително) към чл. 2, ал. 6 се изменя съгласно приложение № 2
(поверително).
§ 10. Приложение № 8 (за служебно ползване) към чл. 2, ал. 7 се изменя съгласно приложение № 3 (за служебно ползване).
§ 11. В приложение № 9 към чл. 2, ал. 8 думите „2012 г.“ се заменят с „2013 г.“.
§ 12. Приложение № 10 към чл. 2, ал. 9 се изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 2, ал. 9
ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за граждански лица по трудово правоотношение в Националната служба за охрана
№
по
ред

Наименование на длъжността

1

2

Минимална образо- Минимална
вателна степен, неосновна меобходима за заема- сечна заплата
не на длъжността
от 1 януари
2013 г. (в лв.)
3

4

Максимална
основна месечна заплата
от 1 януари
2013 г. (в лв.)
5

I. Ръководни длъжности
1.

Началник на отдел

Магистър

805

1750

2.

Началник на сектор

Магистър

605

1130

467

950

II. Експертни длъжности с аналитични и
контролни функции
1.

Финансов контрольор

Магистър

2.

Главен инспектор

Магистър

495

945

3.

Главен експерт

Магистър

467

950

4.

Главен счетоводител

Магистър

467

910

5.

Главен юрисконсулт

Магистър

467

890

6.

Старши експерт

Бакалавър

467

920

С Т Р.
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7.

Старши счетоводител

Бакалавър

454

760

8.

Ръководител обслужващо звено

Бакалавър

454

700

9.

Мл. експерт, мл. счетоводител

Бакалавър

432

735

III. Експертни длъжности със спомагателни функции
1.

Главен специалист

Ср. образование

387

700

2.

Ст. специалист, ст. счетоводител

Ср. образование

381

660

3.

Мл. специалист, мл. счетоводител

Ср. образование

381

630

4.

Технически сътрудници

Ср. образование

310

480

Ср. образование

310

605

Основно образование

310

480

Не се изисква

310

440

Не се изисква

310

415

IV. Технически длъжности
1.

2.

Изпълнители І група

Изпълнители ІІ група
V. Специалисти с мед. образование

1.

Началник на група „Медицинско осигу- Магистър
ряване“

416

815

2.

Стоматолог

Магистър

416

790

3.

Старша медицинска сестра

Бакалавър

360

625

4.

Спец. с полув. и ср. образование

Спец./ср. спец.

406

590

5.

Старши инспектор

Бакалавър

406

690

Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни
заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена в Националната
служба за охрана се определят от началника на службата в диференциран диапазон на утвърдените с
таблиците основни месечни заплати.“

§ 13. Приложения № 11, 12, 13 и 14 се изменят така:

„Приложение № 11
към чл. 2, ал. 10

ТАБЛИЦА
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и
най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за МВР в Министерството на вътрешните работи
№
по
ред

Категория

Заплата за категория
(в лв.) от 1 януари
2013 г.

Заплата за най-ниската
Заплата за най-високата
длъжност в категорията
длъжност в категорията
(в лв.) от 1 януари 2013 г. (в лв.) от 1 януари 2013 г.

1.

А

673

717

1269

2.

Б

586

412

1037

3.

В

471

349

727

4.

Г
I степен

404

412

701

II степен

391

412

701

III степен

378

412

701

5.

Д

343

269

277

6.

Е
I степен

337

216

275

II степен

331

216

275

III степен

324

216

275

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Приложение № 12
към чл. 2, ал. 11
ТАБЛИЦА
за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи
№
по
ред

Длъжностни наименования и образователна степен

1

2

От 1 януари 2013 г.
Минимална
Максимална
основна месечна основна месечна
заплата
заплата
(в лв.)
(в лв.)
3

4

1.

Раздел I. Политически кабинет
Заместник-министър

626

1901

2.

Началник на кабинета на министър

626

1567

3.

Директор на дирекция

626

1538

4.

Парламентарен секретар

626

1483

5.

Съветник на министъра

626

1429

6.

Експерт

626

1287

7.

Раздел ІІ. Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование
1. Образователно-квалификационна степен:
магистър, бакалавър

626

1143

2. Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по...

626

632

8.

Раздел III. Специалисти със средно специално образование

430

556

9.

Раздел IV. Специалисти със средно образование

430

491

10.

Раздел V. Помощен персонал

430

469

11.

Раздел VІ. Квалифицирани работници

430

477

12.

Раздел V II. Неквалифицирани работници; пазачи и
чистачи

311

324

Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на вътрешните работи определя диференцирани диапазони за
длъжностите от Класификатора на длъжностите в МВР за различните структурни звена, специфика на
работа, професионален стаж и други.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони.

Приложение № 13
към чл. 2, ал. 12
ТАБЛИЦА
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и
най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за Министерството
на вътрешните работи в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“

№
по
ред

Категория

Заплата за категория
от 1 януари 2013 г.

Заплата за най-ниската Заплата за най-високадлъжност (в лв.)
та длъжност (в лв.)
от 1 януари 2013 г.
от 1 януари 2013 г.

1

2

3

4

5

1.

А

673

656

1011

2.

Б

586

656

990

3.

В

471

332

727

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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1

2

3

4

5

4.

Г
I степен

404

452

662

II степен

391

426

521

III степен

378

412

487

5.

Д

343

272

280

6.

Е
I степен

337

218

269

II степен

331

218

269

III степен

324

218

269
Приложение № 14
към чл. 2, ал. 13

ТАБЛИЦА
за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по
трудово правоотношение в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в Главна дирекция
„Охрана“ към Министерството на правосъдието
№
по
ред

Длъжностни наименования и образователноквалификационна степен

От 1 януари 2013 г.
минимална
основна месечна
заплата (в лв.)

максимална
основна месечна
заплата (в лв.)

Раздел I. Научно-преподавателски длъжности
1.

Професор; ст.н.с. I ст.

626

1007

2.

Доцент; ст.н.с. II ст.

626

949

3.

Главен асистент; н.с. I ст.; старши преподавател

626

819

4.

Старши асистент; н.с. II ст.;
преподавател

626

777

5.

Асистент; н.с. III ст.

626

751

Раздел II. Висш и среден медицински персонал
1.

Специалист с висше медицинско образование

626

1007

2.

Професионален бакалавър по ...

626

632

3.

Специалист със средно медицинско образование

430

521

а) „магистър“, „бакалавър“

626

716

б) „професионален бакалавър“ по ...

626

632

в) специалист със средно специално образование

430

521

г) специалисти със средно образование

430

491

Раздел IV. Помощен персонал

430

469

Раздел V. Квалифицирани работници

430

478

Раздел VI. Неквалифицирани работници, пазачи и
чистачи

311

324

Раздел III. Ръководни, аналитични и приложни специалисти с образователна степен

Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования
и раздели от таблицата министърът на правосъдието определя диференцирани диапазони за длъжностите
от Класификатора на длъжностите за лицата, работещи по трудово правоотношение.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони.“

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

Заключителни разпоредби
§ 14. Средствата за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на разходите
за заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски на лицата по трудови,
извънтрудови и служебни правоотношения
(разходи за персонал), утвърдени с приложение № 6 към чл. 16 от Постановление № 1 на
Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България
за 2013 г. (ДВ, бр. 6 от 2013 г.), бюджета на
Националната разузнавателна служба за 2013 г.
и трансфера от републиканския бюджет по
съответните самостоятелни бюджети.
§ 15. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 5, т. 1, която влиза
в сила от 1 март 2013 г.

За министър-председател:
Симеон Дянков

589

Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

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

за сътрудничество в областта на науката, културата и образованието между правителството
на Република България и правителството на
Държавата Израел за периода 2012 – 2014 г.
(Одобрена с Решение № 749 от 11 септември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването є – 11 септември 2012 г.)
Правителството на Държавата Израел и
правителството на Република България, наричани по-долу „Договарящите се страни“,
водени от желанието да укрепват приятелските
си отношения и да насърчават обмена в областта на науката, образованието и културата,
въз основа на Споразумението за културно,
образователно и научно сътрудничество между
правителството на Израел и правителството
на Република България, сключено на 4 юли
1991 г., се споразумяха за следната Програма за
сътрудничество за периода 2012, 2013 и 2014 г.
Двете страни са убедени, че това сътрудничество ще допринесе за поддържане и
развиване на приятелските отношения и за
повишаване на осведомеността, особено на
младите хора, за историята и културата на
двете страни.
1. Образование
Страните се договарят да насърчават сътрудничеството с цел подобряване и укрепване
на взаимното разбирателство и приятелството
между двете страни:
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1.1. Страните насърчават обмена на информация и конструктивните контакти между двете
държави в различни аспекти на образованието.
1.2. Страните насърчават развитието на
сътрудничеството меж ду образователните
институции на двете страни.
1.3. Според бюджета си страните насърчават
обмена на информация, опит, документация
и експерти в следните области:
· образователна система на двете страни;
· обучение и учене през целия живот на
учителите;
· организация и училищно управление;
· нормативна база в образованието (например статут на учителите и т. н.);
· обучение на лица със специални образователни потребности;
· децентрализация и училищна автономия;
· гражданско образование;
· работа с надарени деца;
· културна и религиозна интеграция на
малцинствени групи (включително съвместни проекти);
· програми за превенция на употребата
на наркотици (включително съвместни
проекти);
· чуждоезиково обучение;
· неформално и формално образование;
· кооперативно обучение (например литература, кино и др.);
· приобщаващо образование;
· култура и историческо наследство;
· образование за възрастни (учене през
целия живот);
· научно-техническо сътрудничество;
· принос на младежта за обществото;
· развитие на житейски умения;
· изкуства;
· начално образование
· обмен на добри педагогически практики.
В България информация за образователната
система може да се получи на електронната
страница на Министерството на образованието, младежта и науката: www.mon.bg
В Израел информация за образователната
система може да се получи на електронната
страница на Министерството на образованието: www.education.gov.il
1.4. Страните се ангажират да не допускат
издаването на учебници, насърчаващи расиз
ма, антисемитизма и ксенофобията, за да се
борят срещу предразсъдъците и негативните
стереотипи. Всяка страна ще уведомява другата за наличието на подобни публикации.
1.5. Страните поставят акцент върху изследванията и образованието, свързани с
трагичната съдба на еврейската общност в
България в условията на нацистка окупация
по време на Втората световна война.
Българската страна продължава да включва
темата за Холокоста в учебната програма.
1.6. Страните подчертават важността за
младите хора да научат за Холокоста по време
на тяхното училищно обучение във връзка със
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съдържанието на Стокхолмската декларация
от януари 2000 г., която акцентира върху уникалния исторически характер на Холокоста и
заклеймява все още тлеещите опасности на
геноцида, расизма, антисемитизма и ксенофобията. В този контекст страните се ангажират
да подкрепят образователни дейности, развивани в училищата, на всички нива с цел да
се борят с расизма и антисемитизма.
1.7. Страните насърчават у частието на
преподаватели и най-вече на преподаватели
по история в курсове, свързани с историята
на Холокоста и антисемитизма, които се организират от мемориалния център в памет
на мъчениците и героите на Холокоста „Яд
Вашем“ в Йерусалим. Триседмичните курсове
за англоговорящи участници се провеждат
ежегодно през месец юли.
1.8. Страните насърчават преподаването на
езика, литературата, историята и културата на
другата държава в съответните начални, средни
и висши образователни институции. За тази
цел съответните експерти от партниращата
държава ще бъдат канени да изнасят лекции,
да участват в семинари и да провеждат други
образователни дейности. Условията, при които
преподавателите ще извършват съответните
им дейности в приемащата страна, се договарят между съответните институции на двете
държави или по дипломатически път.
1.9. Страните насърчават сътрудничеството между училищата по различни проекти,
основани на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).
2. Стипендии
2.1. Българската страна предлага ежегодно
две стипендии за участие в езиков курс по
български език в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и три стипендии за специализация за една академична
година (осем месеца), всяка една за студенти,
докторанти или изследователи.
Информация за кандидатите (крайна дата
за подаване на документи за кандидатстване,
възрастово ограничение, необходими документи, формуляри за кандидатстване и др.)
ще бъде налична в Посолството на Република
България в Израел.
2.2. Израелската страна предлага ежегодно
две стипендии за участие в летни езикови
курсове по съвременен иврит и три стипендии
за специализация за една академична година
(осем месеца), всяка една за студенти, докторанти или изследователи.
Информация за кандидатите (крайна дата
за подаване на документи за кандидатстване,
възрастово ограничение, необходими документи, формуляри за кандидатстване, подробни
данни за размера на стипендията и т.н.) ще
се обявяват на сайта на Министерството на
външните работи: http://www.mfa.gov.il. и ще
се изпращат ежегодно по дипломатически път.
2.3. Стипендиите ще се определят в рамките на бюджета на страните.
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3. Наука
3.1. Страните насърчават прякото сътрудничество между научните и изследователските институции. Съдържанието на това
сътрудничество се договаря от компетентните
институции на двете държави.
3.2. Страните насърчават обмена на изследователи чрез осъществяване на двустранно
научно-техническо сътрудничество в области
от взаимен интерес. Параметрите на сътрудничеството, както и сроковете и условията за
обмена се договарят по дипломатически път.
3.3. Страните насърчават прякото сътрудничество между висшите училища, академиите
на науките и други научноизследователски
институции.
4. Сътрудничество между висшите училища
4.1. Страните обменят публикации, литература, изследователски материали и друга
информация в областта на висшето обра
зование.
4.2. Страните предоставят възможност за
участие на трима представители от академичния състав на висшите училища в национални
и международни конференции/семинари и
други подобни мероприятия, които се провеждат в двете страни, с продължителност до
пет дни в рамките на валидността на настоящата програма. Приемащата страна поема
разходите/таксите за регистрацията за всеки
от участниците.
4.3. Страните си сътрудничат за насърчаване на изучаването на културите, езиците и
съвременната история на другата държава в
съответните висши училища.
5. Младежки обмен
5.1. Ст раните приемат, че обменът на
младежи и млади хора има важен принос за
отношенията между двете държави, поради
което те подкрепят тези програми.
Акцентът ще бъде поставен върху активното
участие на младите хора и насърчаването на
младежко сътрудничество и свързване чрез
специфични младежки дейности.
5.2. Страните насърчават съвместни проекти на специалисти и експерти в младежката
сфера. Министерството на образованието,
младежта и науката на Република България и
израелският съвет за младежки обмен определят съвместно параметрите на тези проекти.
6. Сътрудничество в рамките на международни организации
Страните си сътрудничат в областите на
образованието, науката, културата, спорта,
младежта и комуникациите в рамките на
ЮНЕСКО и други международни организации,
като Европейския съюз и Съвета на Европа,
с цел обмен на информация и прилагане на
общи програми за действие.
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7. Обмен на експерти в сферата на културата и изкуствата
Общ преглед
Страните приветстват високото ниво на реципрочни културни дейности, като отбелязват
ценната роля, която имат културните връзки
между двете държави. Страните потвърждават
намеренията си да продължат да насърчават
прякото сътрудничество между културните
институции, организации и отделни лица от
двете държави.
Страните насърчават инициативи, предназначени да подпомагат публични и частни
организации и отделни лица, занимаващи се
с подпомагане и спонсориране на културни
дейности от български произход в Израел и
на културни дейности от израелски произход
в България.
7.1. Страните подпомагат обмена на музика,
театър, визуални и пластични изкуства, дизайн,
танцови и други артистични групи или отделни
лица, участващи в турнета, фестивали и други
културни мероприятия, включително конференции, симпозиуми, съвместни представления, работни групи, артистични представяния
и срещи, при които се извършва обмен на
информация и опит. В допълнение страните
насърчават посещения на изкуствоведи, писатели и журналисти, работещи в областта на
културата, с цел насърчаване на по-доброто
разбиране на социологическите и културните
процеси, протичащи в другата страна.
7.2. Фестивали
Страните насърчават обмена на експерти и
хора на изкуството за представления и участие в техни музикални, танцови и театрални
фестивали. Подробностите, отнасящи се до
този вид обмен, като брой на артистите и
продължителност на престоя, ще се определят
в съответствие с разпоредбите за съответния
фестивал, както и в бюджетните рамки на
всички отговорни институции.
7.3. Пластични изкуства, фотография и
дизайн:
Страните си сътрудничат в областта на
изящните изкуства и изложенията на занаяти.
Те насърчават обмена на изложби и сътрудничеството между художници, майстори на
народните занаяти, експерти по изкуствата и
специалисти по традиционни народни занаяти.
Страните насърчават посещения на трима
куратори или експерти в областта на реставрацията на произведения на изкуството за общ
период не по-голям от пет дни. Проектите
се договарят между страните по дипломатически път.
7.4. Архитектура
Страните насърчават прякото сътрудничество между архитекти и техните организации, както и обмена на архитекти, а също
така и споделянето на информация и насър-
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чаването на изложби. За тази цел страните
обменят един експерт за период до пет дни в
рамките на валидността на тази Програма.
7.5. Музеи и изложби
Страните насърчават преките контакти
между музеи и галерии, а също и на подобни
институции от двете държави, включително
обмена на специалисти, куратори, материали,
специални изложения и информация.
7.6. Музика
Страните насърчават представянето на
произведенията на своите композитори в
другата държава. Те също така подкрепят преките контакти между музиканти/диригенти,
солисти, музикални организации, институции, сдружения, оркестри и консерватории
в сферите на класическата и съвременната
музика, включително размяната на посещения
за провеждане на звукозаписи и лични срещи
с търговска и нетърговска цел.
Страните се стремят да улеснят участието
на техните музиканти, както и на членове на
журита и наблюдатели във важни фестивали,
конкурси и мероприятия, организирани в
двете държави.
7.7. Танци
Страните насърчават обмена на танцьори,
хореографи, експерти в областта на танците,
на преподаватели и продуценти на танцови
фестивали. Страните също така съвместно
у частват в развиването на многостранно
културно сътрудничество.
7.8. Театър
Страните насърчават обмена на актьори, режисьори, сценаристи, критици и т.н. Страните
също така съвместно участват в развиването
на многостранно културно сътрудничество.
8. Литература и панаири на книгата
8.1. Страните работят съвместно за насърчаване на превода на съвременна проза, поезия
и други литературни творби от собствената
им държава на езиците на другата страна.
Страните също така насърчават разпространяването на преведените творби.
За тази цел страните обменят три лица
(писатели, поети или преводачи) с продължителност на престоя за всеки един до пет дни
в рамките на валидността на тази Програма.
8.2. Страните насърчават участието на
писатели и редактори в семинари, работни
групи и поетични четения, целящи насърчаването на по-добро разбирателство между двете
литературни общности. Страните подкрепят
участието на трима поети и писатели във
фестивали и литературни мероприятия. За
тази цел се определят пет дни годишно.
8.3. Страните насърчават преките контакти между книгоиздатели и национални
библиотеки.
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8.4. Всяка от страните отправя покана до
другата за участие на търговска и нетърговска
основа в провежданите от нея международни
панаири на книгата в рамките на валидността
на тази Програма.
Българската страна кани израелската страна да участва в Българския международен
панаир на книгата, който се провежда всяка
година през декември в София.
Израелската страна кани българската страна да участва в Йерусалимския международен
панаир на книгата, провеждан веднъж на
всеки две години в Йерусалим.
9. Архиви и библиотеки
9.1. Страните насърчават реципрочното
сът рудничество меж д у арх ивните отдели
на държавните и публичните институции и
библиотеките в съответствие със законодателството си чрез обмен на експерти, научни
публикации, микрофилми, книги, дигитална
информация, копия на документи, бази данни и нормативни документи. Този обмен се
провежда в съответствие с местните закони
и разпоредби на всяка от държавите и ще е в
съответствие с бюджетната рамка на страните.
9.2. Страните разглеждат възможността
за осъществяване на обмен на един архивист
или библиотекар за период до пет дни с цел
придобиване на информация за организацията
на съответните архиви/библиотеки, както и
за научни и изследователски мисии.
10. Кино и аудио-визуални изкуства
10.1. Страните насърчават участието на
филми и филмопроизводители в провежданите
в страните международни филмови фестивали. Страните насърчават специални филмови
ретроспекции за другата държава като част
от международните филмови фестивали, провеждани от тях.
10.2. Страните насърчават провеждането
на филмови седмици на другата страна в
собствената им държава. Филмите трябва да
бъдат прожектирани и от двете държави и
да имат английски субтитри, ако езикът на
филма не е английски.
Всяка от страните насърчава взаимни посещения на експерт или фигура от областта
на киното. За тази цел страните обменят годишно двама експерти в областите на киното
и аудио-визуалните изкуства за период до пет
дни за участие във фестивали, конференции,
прегледи, срещи, ретроспекции и други престижни международни събития.
10.3. Страните насърчават сътрудничеството между кино- и телевизионни експерти,
както и меж д у филмови и телевизионни
институти.
Страните приветстват прякото сътрудничество между училищата за кино и телевизия,
както и между националните си филмотеки и
обмена на студенти и преподаватели.
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10.4. Страните изразяват задоволството си
от подписването на споразумение за филмови
копродукции между правителството на Репуб
лика България и правителството на Държавата
Израел и ще улеснят неговото прилагане.
10.5. Страните насърчават сътрудничеството между телевизиите на двете страни, както
и обмена на материали (игрални и документални) и експерти в тази област, на търговска
и нетърговска основа. В допълнение страните
насърчават провеждането на семинари на
тема образователна телевизия, обучение на
персонал и създаването на помощен материал, насочен към подобряване на знанията
и разбирането във всяка от държавите за
другата държава.
11. Спорт
Страните насърчават сътрудничеството
в спорта, главно като обменят спортни отбори, треньори и експерти по различните
дисциплини. Детайлите се изясняват при
взаимни консултации между заинтересованите
организации от двете държави. Сроковете и
условията на този обмен се договарят между заинтересованите организации на двете
държави.
12. Културно наследство и археология
12.1. Страните насърчават сътрудничеството по опазване на културното наследство,
като взаимно се информират за съответните
национални закони и разпоредби. В допълнение те насърчават дейности, насочени към
запазването на обекти от взаимен интерес.
12.2. Страните насърчават прякото сътрудничество между институции в областта
на опазването на културното наследство. Те
също така обменят специалисти, експерти от
академичните среди, информация и информационни материали, както и информация
за законодателството си.
12.3. Страните насърчават сътрудничеството за предотвратяване на незаконната търговия
с произведения на културното наследство в
съответствие с международното право и съответното им национално законодателство.
12.4. Страните насърчават сътрудничеството в областта на археологическите разкопки,
съхраняването на градската среда и провеждането на архитектурни изследвания. Детайлите за това сътрудничество се договарят от
компетентните органи на двете страни.
12.5. Страните насърчават съответните
органи в собствените им държави да обменят
информация и публикации с археологично
съдържание. Те също така насърчават организирането на съвместни семинари на теми
от взаимен интерес, които да бъдат проведени
по време на действието на тази Програма.
Детайлите в тази насока се определят от Националния археологически институт с музей
на Българската академия на науките, Наци-
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оналния исторически музей и Националния
институт за недвижимо културно наследство
и от Израелската служба по антиките.
12.6. По време на действието на Програмата
страните обменят един експерт от областите
на археологията, съхраняването на антики,
възстановяването на културното наследство и
консервирането на паметници и архитектурни
обекти за период до четири дни с цел обмен
на информация от тяхната област. Детайлите
в тази насока се определят от Израелската
служба по антиките и Националния археологически институт с музей на Българската
академия на науките, Националния исторически музей и Националния институт за
недвижимо културно наследство.
13. Интелектуална собственост
13.1. Всяка от страните осигурява на реципрочна основа правните средства за защита на
правата на интелектуалната собственост върху
всички продукти, създадени въз основа на
тази Програма, в съответствие с действащите
закони и разпоредби в съответната държава.
13.2. Правата върху интелектуална собственост, придобити или възникнали в резултат
на съвместна дейност по тази Програма, се
определят по взаимно договорени условия,
изложени в отделни споразумения, сключени
преди започването на съвместната дейност.
13.3. Никоя от страните няма да предава
на трета страна поверителна информация с
търговска стойност, получена в изпълнение
на тази Програма, без предварителното писмено съгласие на страната, която е източник
на информацията.
14. Финансови разпоредби
14.1. Финансовите и другите разпоредби,
както и графиците на меропри яти ята се
договарят при взаимни консултации между
съответните органи на двете държави. Ако не
бъдат постигнати специални договорености,
финансовите разпоредби ще бъдат уредени на
реципрочна основа, а именно:
	•	 Изпращащата страна покрива международните пътни разходи на нейните
делегации и представители, както и
транспортирането на професионалното
оборудване и експонати.
	•	 Приемащата страна покрива разходите
за настаняване, транспортирането и
други разходи на нейна територия.
14.2. Обмен на отделни лица (артисти, експерти и т.н.): Обменът се урежда, както следва:
	•	 Всяка от страните изпраща на другата
данни (биография, цели на посещението,
говорими езици, предлаган маршрут и
планирани дати на пристигане и заминаване) на английски език поне 60
дни преди датата на посещението на
делегацията или съответните лица.
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	•	 Приемащата страна потвърждава приемането на предложението в рамките на
един месец или възможно най-скоро.
	•	 Поканените лица или делегаци я би
трябвало да владеят или езика на приемащите партньори, с които се провежда
сътрудничеството, или английски език
или друг език, за който е постигнато
взаимно съгласие.
	•	 Всяко лице трябва да има медицинска
застраховка, която е за негова/нейна
сметка.
14.3. Стипендии
Българската страна освобождава приетите
в рамките на програмата стипендианти от
такси за обучение и им осигурява стипендия
съгласно българското законодателство, както
и настаняване в студентски общежития срещу
заплащане при субсидирани от държавата
условия. Студентите имат право да използват
студентски столове срещу заплащане.
Сроковете и условията за стипендиите за
специализация, отпускани от израелската
страна за една академична година, се обявяват ежегодно по дипломатически път, както
и на електронната страница на израелското
Министерство на външните работи: http://
www.mfa.gov.il.
Израелската страна предоставя на стипендиантите по тази Програма за участие в интензивните летни курсове по иврит следното:
а. безплатно обучение;
б. сума за покриване на издръжката в съответствие с условията на езиковото училище/
академичните институции;
в. здравна застраховка с изключение на
зъболечение и хронични заболявания.
14.4. Страните освобождават на реципрочна
основа лицата, приети за обучение по тази
Програма, от заплащане на такса за пребиваване и от такса за удължаване на престоя.
14.5. Изпращащата страна или кандидатът
поема пътните разходи до столицата на приемащата страна и обратно.
14.6. Обмен на изложби: Финансовите разпоредби за всеки проект поотделно ще бъдат
договаряни между страните.
15. Заключителни разпоредби
15.1. Тази Програма не изключва реализирането на други обмени в културната, научната
и образователната област.
15.2. Страните приемат, че всички инициативи, споменати в тази Програма, се провеждат в рамките на средствата, отпуснати в
съответните им годишни бюджети.
15.3. Всички дейности и обменът, осъществяван по тази Програма, се извършват при
спазване на законодателството на страните.
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15.4. Всички различия, които биха могли
да възникнат в хода на тази Програма, се
уреждат по дипломатически път.
15.5. Страните поверяват на компетентните
си органи изпълнението на тази Програма.
15.6. Тази Програма може да бъде коригирана или изменяна по взаимно съгласие
между страните. Поправките или измененията
се извършват писмено.
15.7. Следващата среща на Съвместния
комитет ще се проведе в края на 2014 г.
15.8. Тази Програма влиза в сила от датата
на нейното подписване и остава в сила до 31 декември 2014 г. Тя автоматично се продължава
за допълнителен период от три години, освен
ако някоя от страните не уведоми другата с
дипломатическа нота за намерението си да
я прекрати поне деветдесет дни преди датата
на желаното прекратяване.
Подписана в Йерусалим на 11 септември
2012 г., което съответства на 24 елул 5772 г., в
два оригинални екземпляра на английски език,
като и двата текста са еднакво автентични.
За правителството на
Република България:
Юрий Щерк,
извънреден и
пълномощен
посланик на
Република България
в Държавата Израел
427

За правителството на
Държавата Израел:
Даниел Аялон,
заместникминистър
на външните
работи

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 8 от
2001 г. за условията и реда за определяне на
български превозвачи за осъществяване на
дейности по превоз на пътници и товари по
силата на международен договор (обн., ДВ,
бр. 55 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2003 г.;
изм., бр. 26 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 98 от
2009 г., бр. 66 от 2010 г. и бр. 71 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 29, т. 1, буква „в“ числото „40“
се заменя с „47“.
§ 2. В чл. 37, ал. 3 числото „40“ се заменя
с „47“.
§ 3. В чл. 39, ал. 1 числото „34“ се заменя
с „46“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от 3 декември
2012 г.
Министър:
Ивайло Московски
489
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № И-1
от 7 януари 2013 г.

з а ус лови я т а , реда и орг а н из а ц и я т а на
взаимодействието между военната полиция и
структурите на Министерството на вътрешните работи
Чл. 1. С тази инструкция се регламентират условията, редът и организацията на
взаимодействието между военната полиция
(ВП) и структурите на Министерството на
вътрешните работи (МВР) при изпълнение
на дейностите, възложени им по Закона за
военната полиция (ЗВП) и Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
Чл. 2. (1) Взаимодействието по тази инструкция се осъществява на централно и на
териториално (регионално) ниво.
(2) Взаимодействието на централно ниво
се осъществява между централните структури
на МВР и ръководството на служба „Военна
полиция“ (СВП), които взаимно си обменят информация и предприемат необходимите действия след съгласуване с техните ръководители.
(3) Взаимодействието на териториално
(регионално) ниво се осъществява между
Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), областните дирекции на МВР
(ОДМВР), областните управления „Пожарна
безопасност и защита на населението“, регионалните дирекции „Гранична полиция“,
териториалните звена „Борба с организираната престъпност“, граничните полицейски
управления, районните управления към СДВР/
ОДМВР, районните управления „Транспортна
полиция“ и регионалните служби „Военна полиция“ (РСВП), които взаимно се информират
и предприемат необходимите действия след
съгласуване с техните ръководители.
(4) Взаимодействието по ал. 3 се осъществява и с военнополицейските формирования
в Българската армия съобразно тяхната компетентност.
Чл. 3. (1) Взаимодействието между структурите на МВР и ВП се извършва чрез писмена
кореспонденция, работни срещи, създаване
на съвместни работни групи и провеждане
на координирани мероприятия.
(2) Взаимодействието се извършва и въз
основа на съвместни планове за действие,
заповеди и други актове, утвърдени от ръководителите на съответните структури по чл. 2.
Чл. 4. Взаимодействието между органите на
МВР и СВП се осъществява съобразно законовите им правомощия при осъществяване на:
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1. оперативно-издирвателна дейност за
превенция, предотвратяване, пресичане и
разкриване на престъпления;
2. разследване на престъпления от общ характер по реда на Наказателно-процесуалния
кодекс (НПК);
3. антитерористична дейност;
4. издирване на лица и вещи;
5. полицейска регистрация на лица;
6. идентификация на лица;
7. задържане на лица до 24 часа;
8. охранителна дейност;
9. контрол за спазването на правилата за
движение по пътищата съгласно Закона за
движението по пътищата.
Чл. 5. Взаимодействието между МВР и
СВП по оперативно-издирвателната дейност
включва и обмен на информация.
Чл. 6. Министерството на вътрешните
работ и и сл у жба „Военна полици я“ п ри
необходимост си оказват съдействие при извършването на действия по разследване на
престъпления от общ характер за:
1. запазване на района и охрана на местопроизшествието до извършване на неотложните
и други действия по разследването;
2. провеждане на заградителни мероприятия и задържане на лица;
3. установяване самоличността на лица.
Чл. 7. (1) Министерството на вътрешните
работи и служба „Военна полиция“ могат да
извършват съвместни специализирани операции с цел предотвратяване и разкриване на
подготвяни, извършващи се или извършени
терористични актове, задържане на извършителите и техните съучастници, както и
освобождаване на заложници.
(2) Участието в действията по ал. 1 се
разрешава от главния секретар на МВР и
директора на СВП.
(3) Ръководството на действията по ал. 1
се осъществява от съответния ръководител
от МВР или СВП, който е инициатор, при
спазване на законоустановените им функции
и правомощия.
Чл. 8. (1) Издирване на лица, оръжие, общоопасни средства, моторни превозни средства
(МПС) и вещи на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
както и вещи с доказателствена стойност от
СВП, се извършва в пряко взаимодействие с
органите на МВР.
(2) Общодържавно издирване на военнослужещи се обявява въз основа на мотивирано
писмено предложение, което ведно с документите, даващи основание за издирване, се
изпраща чрез директора на служба „Военна
полиция“ на Главна дирекция „Национална
полиция“ (ГДНП).
(3) Общодържавно издирване на лица извън случаите по ал. 2 се обявява въз основа
на мотивирано писмено предложение, което
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ведно с документите, даващи основание за
издирване, се изпраща от РСВП на съответната
ОДМВР/СДВР по компетентност.
(4) При неотложни издирвателни мероприятия утвърденото предложение ведно с
документите, даващи основание за издирване,
се изпращат по факс, електронна поща или
куриер на ГДНП или съответната ОДМВР/
СДВР, след което в срок до 48 часа материалите се изпращат по реда на ал. 2 или 3.
(5) Когато е било обявено за издирване
лице по ал. 2, на което е прекратен договорът за кадрова военна служба, събраните
материали от издирването се изпращат чрез
съответната военноокръжна прокуратура на
ОДМВР/СДВР по компетентност за организиране на по-нататъшното му издирване, като
в Автоматизираната информационна система
(АИС) „Издирвателна дейност и Национална
Шенгенска информационна система“ (ИД – Н.
ШИС) се прави корекция на инициатора на
издирването.
(6) При необходимост от промяна (корек
ция) в АИС „ИД – Н.ШИС“ СВП изпраща
писмено искане до ГДНП за извършване на
промяната (корекцията).
(7) За издирвани лица, за които има данни, че ще напуснат страната, незабавно чрез
оперативната дежурна част (ОДЧ) на СВП се
уведомяват Националният координационен
център на Главна дирекция „Гранична полиция“ и оперативният дежурен център (ОДЦ)/
ОДЧ на съответната ОДМВР/СДВР.
(8) При установяване и задържане на издирвано лице ОДЧ в ръководството на СВП
и ОДЦ при ГДНП се информират взаимно
съобразно компетентността.
(9) Когато са налице достатъчно данни, че
издирвано от СВП лице е напуснало страната, може да се пристъпи към международно
издирване по линия на Интерпол или Шенгенската информационна система.
(10) Общодържавно/международно издирване на оръжия, общоопасни средства, моторни
превозни средства и вещи на Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия, както и вещи с доказателствена стойност,
се обявява въз основа на мотивирано писмено
предложение, което ведно с документите,
даващи основание за издирване, се изпраща
на ГДНП чрез директора на служба „Военна
полиция“. В неотложни случаи уведомяването
за издирване се извършва по телефон, факс
или електронна поща, след което в срок до
48 часа материалите се изпращат по реда на
тази алинея.
(11) В случаите, когато са постъпили данни
за местонахождението на издирвани лица и
вещи извън пределите на страната, дирекция
„Международно оперативно сътрудничество“ – МВР, уведомява СВП.
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(12) Главна дирекция „Национална полиция“ уведомява служба „Военна полиция“ за
номера на телеграмата, специалното съобщение, бюлетина и други, с които обектите по
ал. 1 са обявени за издирване.
Чл. 9. (1) Служба „Военна полиция“ извършва полицейска регистрация на лицата
по чл. 396 НПК, които са привлечени като
обвиняеми за извършено умишлено престъп
ление от общ характер, в рамките на законовите им правомощия във взаимодействие с
органите на МВР.
(2) След извършване на действията по
чл. 59, ал. 3 ЗМВР СВП изпраща/предоставя:
1. един екземпляр от картата за полицейска регистрация на лице и един екземпляр от
Европейската дактилоскопна карта на СДВР
за въвеждане на данните за полицейската
регистрация на лицето в АИС „Интегрирана
регионална полицейска система“ (ИРПС) и
препращане на материалите в Научноизследователския институт по криминалистика и
криминология (НИКК) – МВР, не по-късно
от 7 работни дни след получаването им в
ръководството на СВП;
2. снимките от полицейските регистрации
веднъж месечно в електронен вид на СДВР
за въвеждане в АИС „ИРПС“, като в имената на файловете се отразяват ЕГН, номерът
на регистрацията и структурата, която я е
извършила;
3. регистрационния картон за ДНК профил
на лице и иззетите ДНК проби в НИКК – МВР.
(3) Данните от полицейската регистрация
на лицата по ал. 1 се използват само за предотвратяване и разкриване на престъпления
или за дейности, свързани със защита на
националната сигурност и обществения ред.
Чл. 10. (1) При постъпване на искане за
снемане на полицейска регистрация СВП
извършва проверка и изготвя мотивирано
предложение за издаване на писмена заповед за
снемане или отказ за снемане на полицейска
регистрация. След утвърждаване от директора
на СВП предложението ведно с материалите,
даващи основанието, се изпраща на ГДНП.
(2) Служебно снемане на полицейска регистрация се извършва, когато в СВП се получат
по служебен път документи, удостоверяващи
наличието на основание по чл. 160, ал. 2
ЗМВР. Основание за служебно снемане може
да се установи служебно и в документален
или автоматизиран информационен фонд на
СВП или МВР. Служебно снемане може да
се извършва и по предложение на комисия,
определена със заповед на директора на СВП.
(3) След издаване на заповедта ГДНП изпраща копие от нея на СВП за уведомяване
на лицето, подало искане за снемане на полицейска регистрация.
(4) Регионалната служба „Военна полиция“,
извършила регистрацията, уведомява лицето,
подало искане за снемане на полицейска регистрация, като му връчва заверено копие от
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заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Връчването се удостоверява
чрез подпис на лицето и дата върху копие на
заповедта.
(5) Служба „Военна полиция“ връща на
ГДНП:
1. копието на заповедта, върху което е
удостоверено връчването;
2. документите по ал. 4, когато лицето не
е установено на адреса за призоваване.
(6) След влизане в сила на заповедта за
снемане на полицейска регистрация по чл. 160,
ал. 2 ЗМВР СВП:
1. заличава полицейската регистрация на
лицето;
2. изпраща копие от заповедта за снемане
на полицейска регистрация на СДВР за заличаване на съответните данни на лицето чрез
изтриване на записа в АИС „ИРПС“.
Чл. 11. (1) За целите на идентификацията
МВР осигурява достъп на СВП до „Автоматизирана дактилоскопна идентификационна
система – AFIS“ на НИКК – МВР, чрез автоматизирано работно място (АРМ), разположено в ръководството на службата.
(2) Служители от СВП, обучени от НИКК –
МВР, и с предоставен достъп, изпълняват следните задължения като оператори на системата:
1. въвеждат, обработват и проверяват дактилоскопните отпечатъци (пръстови и дланови) на лица със съхраняваните в системата
отпечатъци на лицата, информационни обекти
на тази система, и със съхраняваните дактилоскопни следи от неразкрити престъпления;
2. въвеждат, обработват, записват и проверяват следи (пръстови и дланови) със съхраняваните в системата отпечатъци на лицата,
информационни обекти на тази система, и
със съхраняваните следи от други неразкрити
престъпления;
3. изследват визуално (идентифицират)
резултатите от автоматичните проверки.
(3) Нау чноизследователск и ят инстит у т
по криминалистика и криминология – МВР,
съдейства при инсталиране/актуализиране на
приложния софтуер и поддръжка на АРМ по
ал. 1 за сметка на служба „Военна полиция“.
Чл. 12. При необходимост и по искане на
СВП структурите на МВР оказват съдействие
при охрана на мероприятия, в които участват
личен състав, въоръжение и техника на Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия.
Чл. 13. При придвижване на организирани групи от военнослужещи и колони от
военни превозни средства, въоръжение и
техника СВП/РСВП информират съответните
структури на МВР за определените райони и
маршрути.
Чл. 14. По искане на МВР или СВП при
изпълнение на законовите им правомощия
могат да се извършват съвместни проверки
на военнослужещи и цивилни служители от
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Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия и на управляваните от
тях превозни средства.
Чл. 15. По искане на СВП справки за наложени наказания по Закона за движението
по пътищата на водачи на МПС – служители
на Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, се предоставят от
СДВР/ОДМВР по местоотчет на лицето.
Чл. 16. (1) Министерството на вътрешните работи и СВП обменят информация за
предстоящи работни семинари, конференции,
обучения и срещи с оглед участието на служители от другото ведомство в тях.
(2) Министерството на вътрешните работи
и СВП си оказват помощ за подготовка и
обучение на човешките ресурси, като обменят
учебни материали, осигуряват лектори и провеждат съвместни учебни занятия, семинари
и тренировки.
Чл. 17. (1) Слу ж ителите от ОДЦ/ОДЧ
на МВР и СВП взаимно се информират и
съгласуват действията си при постъпване на
информация, касаеща компетентността на
другата страна.
(2) При възникнала необходимост от задържане на лица от органите на СВП извън обекти,
имоти и съоръжения на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
с оглед законоустановените им правомощия
ОДЧ на съответната РСВП информира ОДЦ/
ОДЧ на съответната структура на МВР.
Чл. 18. Министерството на вътрешните
работи осигурява на СВП достъп за справочна
дейност в автоматизираните информационни
фондове (АИФ) на МВР от АРМ на СВП,
както следва:
1. през приложния програмен интерфейс
на Интегрираната информационна система
„Справки“ на МВР до следните информационни фондове:
а) „Национален регистър български лични
документи“ – справки за български (БГ) и
чужди граждани (ЧГ) с включени роднински
връзки;
б) „Кон т рол на а вт омоби л н и я т ра нспорт“ – справки за собственост на превозното средство, свидетелство за регистрация и
история за регистрация;
в) „Граничен контрол“ – справки за пътувания на лица, МПС и съвместни пътувания;
г) ИД – Н.ШИС – справки за обекти само
от националната база данни;
д) „Адресна регистрация на чужди граждани“ – справки за адресна регистрация на ЧГ;
е) „Регистър на лица със съдебна и полицейска регистрация“ – справки за БГ;
ж) Регистър за лица, за които има попълнен
документ „Съобщение за установен извършител на престъпление“ – справки за БГ;
2. „Централен полицейски регистър“.
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Чл. 19. Служители на МВР инсталират и
актуализират приложния софтуер за извършване на справочна дейност на АРМ в СВП и
обучават потребители от СВП за работа със
системите, посочени в чл. 18.
Чл. 20. (1) Комуникационният канал за
достъп до АИФ на МВР се предоставя на
централно ниво. Защитената комуникационна връзка между СВП и дирекция „Комуникационни и информационни системи“
(ДКИС) – МВР, се реализира в рамките на
Единната електронна съобщителна мрежа на
държавната администрация и за нуждите на
националната сигурност посредством одобрено
комуникационно оборудване от ДКИС – МВР.
(2) Достъпът до АИФ на МВР се осъществява чрез АРМ на СВП, инсталирани в
ръководството и в РСВП.
(3) Служба „Военна полиция“ осигурява за
своя сметка необходимите є комуникационни
канали от ръководството до РСВП, както и
техническите средства за пренос и защита на
информацията.
Чл. 21. Служба „Военна полиция“ използва
информацията от АИФ на МВР само за цели,
свързани с дейностите на службата, възложени от ЗВП и при спазване на правилата
за информационна и персонална сигурност.
Чл. 22. Служба „Военна полиция“ осигурява и поддържа:
1. комуникационното оборудване, осигуряващо защитени информационни канали
за връзка с ДКИС – МВР, разположено в
ръководството на СВП, при точно спазване
на изискванията за сигурност на АИС и/или
мрежи, предявени от МВР;
2. автоматизирано работно място – свързано с „Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система – AFIS“ на НИКК – МВР;
3. автоматизираните работни места за
достъп до системите по чл. 18.
Чл. 23. (1) Директорът на служба „Военна
полиция“ със своя заповед определя достъпа
на служителите от СВП до АИФ на МВР с
права за извършване на справочна дейност и
реда за получаване на информацията от тях.
(2) Служба „Военна полиция“ предоставя на
ДКИС – МВР, списък на служителите, определени в заповедта по ал. 1, за конфигуриране на
правата им на достъп до системите по чл. 18.
(3) Служба „Военна полиция“ предоставя
на НИКК – МВР, списък на определените
сл у ж ители за конфиг у риране на правата
им на достъп до „Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система – AFIS“
на НИКК – МВР.
(4) При настъпили промени в организационно-щатната структура, както и при
освобождаване от длъжност на служители с
конфигуриран достъп до АИФ на МВР, СВП
изпраща в петдневен срок на ДКИС или
НИКК – МВР, списък на лицата за прекратяване на достъпите.
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(5) Служба „Военна полиция“ поддържа
списък на АРМ и на потребителите с права
на достъп до АИФ на МВР, които се предоставят на МВР при поискване.
Чл. 24. Служба „Военна полиция“ води
регистри за документиране на извършените
справки в АИФ на МВР, в които се вписват
имената на лицето, поискало проверката, и
основанието за извършването є.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 26, ал. 2 от Закона за военната полиция.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на отбраната:
Аню Ангелов
За министър на вътрешните работи:
Веселин Вучков
343

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СТРОЕВИ УСТАВ

на Въоръжените сили на Република България
Ч А С Т

П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Този устав определя задълженията
на военнослужещите преди строяването и в
строя, строевите хватки и движението без
оръжие и с оръжие, реда за отдаването на
военна чест, изискванията към строевото
обучение, начините за придвижване на военнослужещите на бойното поле, строевете на
формированията в пеши строй и на машини,
извършването на строеви преглед и тържествен марш, положението на бойното знаме на
военното формирование и строевите действия
на военния духов оркестър.
Чл. 2. Разпоредбите на Строевия устав са
задължителни и се изпълняват от всички командири (началници, ръководители) и личния състав
от въоръжените сили на Република България.
Раздел II
Строеве и управлението им
Чл. 3. Основни понятия:
1. Строй – установено подреждане на военнослужещите и военните формирования
за техните съвместни действия пешком и на
машини.
2. Редица – строй, в който военнослужещите са подредени един до друг в една линия.
3. Линия машини – строй, в който машините са подредени една до друга в една линия.
4. Фланг – десният и левият край на строя.
При обръщане на строя наименованието на
фланговете не се изменя.
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5. Фронт – страната на строя, към която
военнослужещите са обърнати с лице (машините – с челната част).
6. Тилна страна на строя – противоположната страна на фронта.
7. Интервал – разстояние по фронта между
военнослужещите (машините) и формированията.
8. Дистанция – разстоянието в дълбочина
между военнослужещите (машините) и формированията.
9. Широчина на строя – разстоянието
между фланговете.
10. Дълбочина на строя – разстоянието от
първата редица (от стоящия отпред военнослужещ) до последната редица (до стоящия
отзад военнослужещ), а при действия с машини – разстоянието от първата линия машини
(от отпред стоящата машина) до последната
линия машини (до отзад стоящата машина).
11. Двуредичен строй – военнослужещи в
една редица, разположени в тил на военнослужещи от друга редица на дистанция една
крачка (една протегната ръка с положена длан
на рамото на отпред стоящия военнослужещ).
Редиците се наричат ПЪРВА и ВТОРА. При
обръщане на строя наименованието на редиците не се променя:
а) ако редиците са повече от две, строят
е многоредичен;
б) ако зад военнослужещия от първата редица не стои в тил военнослужещ от втората
редица, то такава редица се нарича непълна;
в) последната редица в многоредичния
строй трябва да е винаги пълна, а в двуредичния – последната колона трябва да е пълна;
г) при обръщане на двуредичния (многоредичния) строй кръгом военнослужещият от
пълната редица преминава в стоящата отпред
непълна редица;
д) по-малко от четирима души винаги се
строяват в редица.
12. Едноредичният (редицата) и двуредичният (многоредичният) строй могат да бъдат
СГЪСТЕНИ или РАЗРЕДЕНИ:
а) в сгъстения строй военнослужещите в
редиците са разположени по фронта един до
друг на интервали, равни на един „лакът“;
б) в разредения строй военнослужещите
в редиците са разположени по фронта един
до друг на интервали, равни на една крачка,
или на интервали, определени от командира
(началника).
13. Колона – строй, в който военнослужещите са разположени в тил един зад друг, а
формированията (машините) – едно зад друго
на дистанция, установена от устава или командира (началника):
а) колоните могат да бъдат по един, двама,
трима, четирима и повече; по-малко от четирима души винаги се строяват в колона по един;
б) колоните се прилагат при строяване на
формированията в походен или разгънат строй.
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14. Разгънат строй – военни формирования, разположени на една линия по фронта в
едноредичен или двуредичен строй (в линия
машини), или в линия колони на интервали,
определени в устава или със заповед на командира (началника). Разгънатият строй се
прилага при извършване на проверки, разчети,
прегледи, паради и при други случаи.
15. Походен строй – формированието, строено в колона, или формированията в колони,
строени в тил едно зад друго на дистанции,
определени в устава или със заповед на командира (началника).
16. Направляващ – военнослужещ (формирование, машина), движещ се челно в
указаното направление. По направляващия
съобразяват своето дви жение останалите
военнослужещи (формирования, машини).
17. Последен – военнослужещ (формирование, машина), който се движи последен в
колоната.
Чл. 4. (1) Управление на строя се извършва
с команди (заповеди), които се подават от командира (началника) на глас, със сигнали или
с помощта на технически (подвижни) средства.
(2) Командите (заповедите) се предават по
колоната от командирите (началниците) на
формированията (старшите на машините) и
назначените наблюдатели.
(3) Управлението в машината се извършва
с команди (заповеди), подавани на глас, със
сигнали и с помощта на средства за вътрешна
свръзка.
(4) В строя старшият командир (началник)
се намира там, откъдето му е най-удобно да
командва. Останалите командири (началници)
подават команди, като остават на места, които
са определени от устава или със заповед на
старшия командир (началник).
(5) В походния строй на формированията се
разрешава на командирите на рота (батарея) и
нагоре да излизат от строя само за подаване
на команди и проверка на изпълнението им.
Чл. 5. (1) Командата се разделя на предварителна и изпълнителна, но може да бъде
и само изпълнителна.
(2) Предварителната команда се подава ясно
и високо. Между предварителната и изпълнителната команда се оставя пауза от 3 – 4 сек,
за да могат военнослужещите, намиращи се
в строя, да се концентрират.
1. По всяка предварителна команда военнослужещите, намиращи се в строя и извън
строя, ако са на място, заемат положение
„мирно“.
2. По предварителната команда, когато
военнослужещите са в движение, преминават
със строева крачка.
(3) Изпълнителната команда (в устава е
напечатана с главни букви) се подава високо,
отсечено и енергично.
1. За привличане на вниманието на формированието или на отделния военнослужещ
в предварителната команда се казва наиме-
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нованието на формированието или званието
и фамилията на военнослужещия, например:
„Взвод (3 взвод) – СТОЙ!“, „Редник Петров,
кръ-ГОМ!“.
2. При изпълнение на хватки с оръжие в
предварителната команда се казва наименованието на оръжието, например: „Автомати
на гър-ДИ!“, „Картечници на ре-МЪК!“ и т.н.
3. Гласът при подаването на командите
трябва да съответства на дълбочината на строя
и да се отдава ясно, без рязко повишаване.
Чл. 6. (1) Сигналите за управление на строя
и сигналите за управление на машините са
посочени в приложения № 1 и 2.
(2) При формиране на войскова единица
със състав от различни държави назначеното
командване утвърждава условни сигнали за
управлението на строя.
Чл. 7. (1) При подаване на команди със
сигнал предварително се подава сигналът
„ВНИМАНИЕ“, а когато командата се отнася
само до едно от формированието, подава се
сигнал, указващ номера на това формирование.
Сигналите за обозначаване на номерата на
формированията се уточняват от командира
(началника) на формированието.
(2) Готовността за приемане на командата
със сигнал се известява също със сигнала
„ВНИМАНИЕ“.
(3) Получаването на сигнала се потвърждава чрез повтарянето му или чрез подаване на
съответен сигнал от командира (началника)
на формированието.
Чл. 8. За да се отмени или прекрати изпълнението на хватка, подава се командата
„ОСТАВИ“. По тази команда се заема положението, което е било преди изпълнението
на хватката.
Чл. 9. При обучението се допуска изпълнението на посочените в устава хватки, а също
обръщанията и движенията да се изпълняват
на подразделения, например: „Автомат на
гърди, на подразделения: прави – ЕДНО, прави – ДВЕ, прави – ТРИ!“, „Надясно, на подразделения: прави – ЕДНО, прави – ДВЕ!“.
Чл. 10. (1) При сформиране на сборни
команди се прави строеви разчет на формированията.
(2) За разчета военнослужещите се строяват
в двуредичен строй и се преброяват по реда
на номерата.
(3) В зависимост от числеността на командата се прави последователно разчет на
роти, взводове и отделения и се назначават
командири на тези формирования.
(4) За участие в паради, както и при други
случаи, формированието по заповед на командира (началника) се строява в обща колона
по двама, трима и повече, като строяването
се извършва по височина.
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Чл. 11. (1) Строяването, движението, промяната на направлението и другите действия
на формированията и тези от родовете и специалните войски се извършват по команди и
правила, посочени в този устав.
(2) В командите освен наименованията
„отделение (разчет, екипаж)“, „взвод (група)“, „рота (батарея)“, „батальон (дивизион,
ескадрила)“ и „полк“, „бригада (база)“ при
участие на повече формирования се указва
и тяхната номерация.
(3) Когато военнослужещите се намират
във войсковите райони, занятията по строева
подготовка се провеждат на строевия плац съгласно приложение № 3, като ръководителите
на занятия изготвят предварително планове
съгласно приложения № 4, 5 и 6.
Раздел III
Задължения на командирите (началниците) и
военнослужещите преди строяването и в строя
Чл. 12. Командирът (началникът) е длъжен:
1. да укаже мястото, времето, реда за строяване, формата на облеклото, снаряжението,
въоръжението, бойната и друга техника;
2. да провери и да знае наличността на
подчинените си в строя, въоръжението, бойната и друга техника, боеприпасите, средствата
за защита и преносимия окопен инструмент;
3. да провери външния вид, опрятността
на облеклото, наличието и правилното прогонване на снаряжението на подчинените си;
4. да поддържа дисциплината в строя и да
следи точно ли се изпълняват командите и
сигналите от формированията и как военнослужещите изпълняват задълженията си в строя;
5. при подаване на команди в пеши строеве
на място да заема положение „мирно“;
6. при строяване на формированията с
бойна и друга техника да є извърши външен
преглед, да провери наличието и изправността
на оборудването на машините за превозване
на личен състав, закрепването на превозваната (теглената) материална част, както и
подреждането на имуществото, а в движение
да спазва определената дистанция, скорост и
правилата за движение;
7. да познава и да използва сигналите за
управление на строя и сигналите за управление
на машините, посочени в приложения № 1 и 2;
8. да проверява подчинените си за носенето
на отличителните знаци на пагоните съгласно
приложение № 7.
Чл. 13. Военнослужещият е длъжен:
1. да поддържа външния си вид съгласно
Устава за войсковата служба;
2. да провери изправността на оръжието,
боеприпасите, зачислената му бойна и друга
техника;
3. да поддържа в изправност индивидуалните
средства за защита, преносимия окопен инструмент, облеклото и снаряжението, както и да
поставя индивидуални табели (етикети) на тях;
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4. старателно да поддържа облеклото си,
правилно да подготвя и прогонва снаряжението, както и да помогне на колегата си за
отстраняване на забелязаните недостатъци;
5. да знае мястото си в строя и по команда
веднага да го заема;
6. при движение да спазва равнението,
установения интервал и дистанция;
7. да не излиза от строя (машината) без
разрешение;
8. да не разговаря в строя без разрешение;
9. да внимава за заповедите (разпорежданията) и командите (сигналите) на своя
командир (началник), бързо и точно да ги
изпълнява, без да пречи на останалите;
10. когато е наблюдател, да предава заповедите, командите (сигналите) точно, високо
и разбрано;
11. да спазва изискванията за оборудване
на униформеното облекло и пагоните с отличителни знаци.
Ч А С Т

В Т О Р А

СТРОЕВИ ХВАТКИ И ДВИЖЕНИЯ БЕЗ
ОРЪЖИЕ И С ОРЪЖИЕ
Г л а в а

п ъ р в а

СТРОЕВИ ХВАТКИ И ДВИЖЕНИЯ БЕЗ
ОРЪЖИЕ
Раздел I
Строеви стоеж
Чл. 14. Строевият стоеж (фиг. 1а) се заема
по команда „СТРОЙ СЕ!“. По тази команда
бързо се застава в строя изправено, без нап
режение, токовете на обувките допрени, а
носовете разтворени по линията на фронта на
широчина едно стъпало; краката в коленете
се изправят, без да се напрягат; гърдите се
приповдигат, раменете се разтварят; ръцете се
отпускат така, че китките да бъдат обърнати
с дланите навътре, встрани и по средата на
бедрата, а пръстите свити, да се допират до
бедрата; главата се държи изправена, гледа се
право напред в готовност за незабавно действие.

Фиг. 1а – Строеви стоеж

Чл. 15. (1) На място по команда „МИРНО!“ по най-бързия начин се заема строеви
стоеж, без да се мърда, като десният крак
се прибира до левия, а ръцете се обтягат до
бедрата (фиг. 1а).
(2) Положение „мирно“ на място се заема
и без команда при:
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1. отдаване и получаване на заповеди;
2. рапорт и обръщане на военнослужещите
един към друг;
3. изпълнение на химна на Република
България;
4. отдаване на чест и при подаване на
команди.
Чл. 16. По команда „СВОБОДНО!“ левият
крак се изнася на половин крачка вляво, лявата
ръка обхваща китката на дясната зад гърба,
тежестта на тялото се разпределя равномерно
на двата крака, раменете и главата се държат
изправени, без да се отслабва вниманието и
без да се разговаря (фиг. 1б).
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При изпълнителната команда тя енергично
се сваля до бедрото, като ръката се прибира
към тялото и държи шапката (пилотката,
баретата) с долната част към бедрото.
(4) Военнослужещият, когато е с оръжие
през рамо, командата „шапки долу“ се изпълнява съгласно ал. 2.
Чл. 19. (1) Шапката (фуражката, пилотката,
баретата) се поставя по командата „НАЛОЖИ!“ в двe хватки.
(2) Първа хватка – шапката се поставя на
главата.
(3) Втора хватка – ръката енергично се
прибира към тялото.
Раздел II
Обръщане на място

Фиг. 1б – Положение „свободно“

Чл. 17. (1) По команда „СВОБОДНО – ПОПРАВИ СЕ!“, без да се напуска мястото в
строя, се поправят оръжието, облеклото и
снаряжението.
(2) При необходимост да се излезе от строя се
иска разрешение от непосредствения (прекия)
началник. Разговаря се само с разрешение на
старшия командир (началник), а пушенето се
извършва на определените места.
Чл. 18. (1) По команда „Шапки – ДОЛУ!“
шапката (фуражката, пилотката, баретата)
се снема.
(2) Когато военнослужещият е без оръжие,
по предварителната команда шапката се хваща с дясната ръка за козирката (за предната
горна част). При изпълнителната команда тя
енергично се сваля до бедрото, като дясната
ръка се прибира към тялото и държи шапката
с долната част към бедрото.

Фиг. 2 – Положение при снета шапка

(3) Когато военнослужещият е с оръжие,
по предварителната команда шапката се
хваща със свободната ръка за козирката, а
пилотката, баретата – за предната горна част.

Чл. 20. (1) Обръщането на място се изпълнява по командите „Надяс-НО!“, „Полунадяс-НО!“, „Наля-ВО!“, „Полуналя-ВО!“,
„Кръ-ГОМ!“.
(2) Обръщанията кръгом (на 180°), наляво
(на 90°), полуналяво (на 45°) се извършват към
страната на лявата ръка на петата на левия
крак и на пръстите на десния.
(3) Обръщанията надясно (на 90°) и полунадясно (на 45°) се извършват към страната
на дясната ръка на петата на десния крак и
на пръстите на левия крак.
(4) Обръщанията се изпълняват в два такта.
1. По първия такт се обръща, като се запазва правилното положение на тялото и без
да се сгъват краката в коленете, тежестта на
тялото се пренася на стоящия отпред крак.
2. По втория такт по най-късия път се
прибира другият крак.
Раздел III
Движение
Чл. 21. Движението се извършва ходом или
бегом. Нормалната скорост за движение ходом
е 110 – 120 крачки в минута. Големината на
крачката е 70 – 80 см. Нормалната скорост за
движение бегом е 165 – 180 крачки в минута.
Големината на крачката е 85 – 90 см.
Чл. 22. (1) При движение ходом крачката
бива строева или походна.
(2) Строевата крачка се прилага в движение от военнослужещи и формирования при:
1. отдаване на чест по време на движение;
2. подхождане на военнослужещ към началника и отхождане от него;
3. провеждане на занятия;
4. излизане (връщане) от (в) строя;
5. преминаване на формированията в тържествен марш.
(3) Походната крачка се използва във всички
останали случаи.
Чл. 23. (1) За движение със строева крачка
се подава командата „Със строева крачка,
ходом – МАРШ!“, а за движение с походна
крачка – командата „Ходом – МАРШ!“.
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(2) По предварителната команда „Със строева крачка, ходом!“ тялото се подава малко
напред, тежестта му се пренася повече върху
десния крак, като се запазва устойчивост, а
по изпълнителната команда „МАРШ!“ движението започва с левия крак с пълна крачка.
(3) При движение със строева крачка (фиг. 3)
кракът се изнася на височина 15 – 20 см от
земята с изпънати напред пръсти и се стъпва
твърдо на цяло стъпало, като едновременно
се отделя другият крак от земята. С ръцете се
извършва движение покрай тялото, започвайки от рамото. Напред, сгъвайки ги в лактите
така, че китките се повдигат на височина една
длан под нивото на гърдите и една длан пред
тялото. Назад – доколкото позволява раменната става. Пръстите на ръцете са полусвити,
дланите обърнати към тялото.
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малко назад. Изпълнителната команда се
подава едновременно с поставянето на левия
крак на земята. По тази команда с десния
крак се прави крачка и с левия се започва
движение „бегом“.
(4) За преминаване в движение от бегом в
ходом се подава команда „Ходом – МАРШ!“.
Изпълнителната команда „МАРШ!“ се подава
едновременно с поставянето на десния крак
на земята. По тази команда се правят още
две крачки бегом и с левия крак се започва
движение с походна крачка.
Чл. 27. (1) Движението ходом (бегом) на
място се извършва по команда „На място,
ходом (бегом) – МАРШ!“ (в движение – „НА
МЯСТО!“).
(2) По тази команда движението се извършва
с повдигане и отпускане на краката, при това
кракът се повдига от земята на 15 – 20 см и
се поставя на земята с предната част на стъпалото и върху цяло стъпало (при бегом – на
предната част на стъпалото). Ръцете се движат
в такт с крачката (фиг. 4).

Фиг. 3 – Движение със строева крачка

(4) При движение главата и тялото са изправени и се гледа напред.
(5) При движение с походна крачка кракът се изнася свободно, без да се изпъват
пръстите, и се поставя на земята както при
обикновено ходене. Ръцете се движат свободно
покрай тялото.
Чл. 24. При движение с походна крачка по
команда „Рота – МИРНО!“ се преминава към
строева крачка. При движение със строева
крачка по команда „Рота – СВОБОДНО!“ се
преминава към походна крачка.
Чл. 25. В движение излизането от строя,
поправянето и разговарянето се извършва
само с разрешение на командира (началника).
Чл. 26. (1) Движението бегом се започва
по команда „Бегом – МАРШ!“.
(2) При движение от място по предварителната команда „Бегом!“ тялото се подава леко
напред, ръцете се полусвиват, като лактите
се дават малко назад. По изпълнителната команда „МАРШ!“ бягането се започва с левия
крак, ръцете извършват свободни движения
напред и назад в такта на бягането.
(3) За преминаване в движение от ходом
в бегом командата се подава при движение с
походна крачка. По предварителната команда
ръцете се полусвиват, като лактите се дават

Фиг. 4 – Ходом на място

(3) По команда „ПРАВО!“, която се подава
едновременно с поставянето на левия крак
на земята, с десния крак се прави още една
крачка на място и с левия крак се започва
движение с пълна крачка.
Чл. 28. За спиране на движението се подава
команда „СТОЙ!“. По изпълнителната команда, подавана едновременно с поставянето на
десния или левия крак на земята, се прави
още една крачка и като се прибере кракът,
се взема положение „мирно“.
Чл. 29. За промяна скоростта на движението
се подават командите „ПО-БЪРЗА КРАЧКА!“,
„ПО-БАВНА КРАЧКА!“, „ПОЛУКРАЧКА!“,
„ПЪЛНА КРАЧКА!“.
Чл. 30. За преместване на отделен военнослужещ на няколко крачки встрани се
подава команда, например: „Редник Петров,
две крачки вдясно (вляво), ходом – МАРШ!“.
По тази команда се правят две крачки вдяс
но (вляво), като след всяка крачка кракът
се прибира.
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Чл. 31. За придвижване напред или назад
на няколко крачки се подава команда, например: „Редник Иванова, две крачки напред
(назад), ходом – МАРШ!“. По тази команда
се правят две крачки напред (назад) и се
прибира кракът. При придвижване надясно,
наляво и назад ръцете не се движат.
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Фиг. 5 – Строеви стоеж с оръжие

Раздел IV
Обръщане в движение
Чл. 32. (1) Обръщанията в движение ходом
се изпълняват по командите „Надяс-НО!“,
„Полунадяс-НО!“, „Наля-ВО!“, „ПолуналяВО!“, „Кръгом – МАРШ!“.
(2) За обръщане надясно и полунадясно
изпълнителната команда се подава едновременно със стъпването с десния крак. По
тази команда се прави крачка с левия крак,
обръща се на пръстите на левия крак, едновременно с обръщането се изнася десният
крак напред и се продължава движението в
новото направление.
(3) За обръщане наляво и полуналяво
изпълнителната команда се подава едновременно със стъпването с левия крак. По
тази команда се прави крачка с десния крак,
обръща се на пръстите на десния крак, едновременно с обръщането се изнася левият
крак напред и се продължава движението в
новото направление.
(4) За обръщане кръгом изпълнителната
команда „МАРШ!“ се подава едновременно със
стъпването с десния крак. По тази команда се
прави още една крачка с левия крак (по такта
едно), изнася се десният крак половин крачка
напред и малко вляво и обръщайки се рязко
на пръстите на двата крака към страната на
лявата ръка (по такта две), продължава се
движението с левия крак в новото направление (по такта три). При обръщанията ръцете
се движат в такт с крачката.
(5) Обр ъща н и я та и пол уобр ъща н и я та
надясно и наляво при движение бегом се
изпълняват по същите команди както при
движение ходом, с обръщане на място на
два такта в такта на бягането. Обръщането
кръгом при бягане се извършва към страната
на лявата ръка на място на четири такта на
бягането.
Г л а в а

в т о р а

СТРОЕВИ ХВАТКИ И ДВИЖЕНИЯ С
ОРЪЖИЕ
Раздел I
Строеви стоеж с оръжие
Чл. 33. (1) Строевият стоеж с оръжие е
същият, както и без оръжие.

фиг. 5а

фиг. 5б

фиг. 5в

а – с автомат с дървен (пластмасов) приклад;
б – с автомат със сгъваем приклад; в – с карабина
(снайперна пушка); г – с лека картечница; д – с
лека гранатохвъргачка.

(2) Автоматът се държи в положение „на
ремък“ с дулото нагоре, а автоматът със сгъваем приклад – с дулото надолу (фиг. 5а, б).
(3) Леката картечница се държи „при нозе“
с дясната ръка така, че прикладът да стои с
целия затилък на земята, като се допира до
стъпалото на десния крак, с острия ъгъл на
линията на пръстите. Дясната ръка е отпусната
свободно, като е обхванала цевта и газовата
тръбичка (фиг. 5г).
(4) Снайперната пушка (карабината) се
държи „при нозе“ с дясната ръка така, че
прикладът да стои с целия затилък на земята,
като се допира до стъпалото на десния крак, с
острия ъгъл на линията на пръстите. Дясната
ръка е отпусната свободно, като е обхванала
цевта и газовата тръбичка (фиг. 5в).
(5) Леката гранатохвъргачка в положение
„на ремък“ се държи с дулната част нагоре
(фиг. 5д).

фиг. 5г

фиг. 5д

(6) Когато военнослужещият е с оръжие,
командата „СВОБОДНО!“ се изпълнява, като
левият (десният) крак се отпуска в коляното,
без да се измества от мястото, лявата ръка
остава прибрана до бедрото, а с дясната се
държи оръжието.
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Раздел II
Изпълнение на хватки с оръжие на място

която се хваща автоматът за цевната кутия, а
лявата ръка се отпуска бързо (фиг. 6д).

Чл. 34. (1) Автоматът от положение „на
ремък“ се взема „на гърди“ по команда „Автомат на гър-ДИ!“ в три хватки.

Фиг. 7 – Хватки с автомат „на ремък“ от
положение „на гърди“

Фиг. 6 – Хватки с автомат „на гърди“ от
положение „на ремък“

фиг. 7а

фиг. 6а

фиг. 6б

фиг. 6в

(2) Първа хватка. Дясната ръка се изнася
по ремъка малко нагоре, снема се автоматът
от рамото и като се хваща с лявата ръка за
ложата и полуложата, държи се отпред с
пълнителя наляво, а с дулния срез – на височината на брадата (фиг. 6а).
(3) Втора хватка. С дясната ръка ремъкът
се отмества вдясно и се хваща с дланта надолу, едновременно лакътят на дясната ръка
се провира под ремъка (фиг. 6б).
(4) Трета хватка. Ремъкът се прехвърля
през главата, автоматът се хваща с дясната
ръка за шийката на приклада, а лявата ръка
се отпуска бързо (фиг. 6в).

фиг. 6г

фиг. 6д

Чл. 35. (1) Автоматът със сгъваем приклад
от положение „на ремък“ се взема „на гърди“
в две хватки.
(2) Първа хватка. Автоматът се снема с
дясната ръка от рамото, без да се изважда
лакътят на дясната ръка от ремъка, и като
се хване оръжието с лявата ръка за ложата
и полуложата отдолу, държи се с пълнителя
надолу и с дулото наляво (фиг. 6г).
(3) Втора хватка. Ремъкът се прехвърля
зад главата на лявото рамо с дясната ръка, с

фиг. 7б

фиг. 7в

фиг. 7г

Чл. 36. (1) Автоматът от положение „на
гърди“ се взема „на ремък“ по команда „На
ре-МЪК!“ в три хватки.
(2) Първа хватка. Автоматът се хваща с
лявата ръка за ложата и полуложата отдолу
и едновременно, като се изнесе малко напред
и нагоре, изважда се дясната ръка изпод ремъка, хваща се с нея шийката на приклада
и оръжието се държи така, както е показано
на фиг. 7а.
(3) Втора хватка. Автоматът се повдига
нагоре, ремъкът се прехвърля през главата
и оръжието се държи отпред вертикално с
пълнителя вляво, а с дулния срез – на височината на брадата (фиг. 7б).
(4) Трета хватка. С дясната ръка се хваща
горната част на ремъка и автоматът се прехвърля на дясното рамо в положение „на ремък“, а лявата ръка се отпуска бързо (фиг. 5а).
Чл. 37. (1) Автоматът със сгъваем приклад
от положение „на гърди“ се взема „на ремък“
по същата команда в три хватки.
(2) Първа хватка. Автоматът се хваща с
лявата ръка отгоре за цевта и газовата тръбичка и като се изнася малко нагоре, лакътят
на дясната ръка се изважда изпод ремъка, с
дясната ръка, обърната с дланта надолу, се
хваща ремъкът до цевната кутия (фиг. 7в).
(3) Втора хватка. Като се обръща автоматът
с цевната кутия нагоре, ремъкът се прехвърля
през главата и оръжието се държи с пълнителя
вдясно (фиг. 7г).
(4) Трета хватка. Автоматът се прехвърля
на дясното рамо в положение „на ремък“ и
бързо се отпуска лявата ръка (фиг. 5б).
Чл. 38. (1) Картечницата (снайперната
пушка) се взема „на ремък“ от положение
„при нозе“ по командата „На ре-МЪК!“ в
три хватки.
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Фиг. 8 – Хватки „на ремък“ с лека картечница

фиг. 8а

фиг. 8б

(2) Първа хватка. С дясната ръка се повдига
картечницата (снайперната пушка), без да се
отделя от тялото и се обръща с ръкохватката
вляво. С лявата ръка се хваща за дръжката
(ложата) и се държи с дулния срез на височината на очите, като се притиска с лакътя
на дясната ръка (фиг. 8а, б и в).

фиг. 8в

фиг. 8г

фиг. 8д

(3) Втора хватка. Ремъкът се хваща с
дясната ръка и се изпъва наляво (фиг. 8в, г).
(4) Трета хватка. Картечницата (снайперната пушка) бързо се прехвърля зад рамото.
Лявата ръка се прибира към тялото, а дясната се отпуска по ремъка така, че от лакътя
надолу да бъде в хоризонтално положение.
Картечницата (снайперната пушка) леко се
притиска с лакътя към тялото (фиг. 8г, д).
Чл. 39. (1) Картечницата (снайперната
пушка) се взема „при нозе“ от положение
„на ремък“ по командата „При но-ЗЕ!“ в
две хватки.
(2) Първа хватка. Дясната ръка се подава по ремъка малко нагоре, картечницата
(снайперната пушка) се снема от рамото и
като се хване с лявата ръка за ложата, а с
дясната – за цевта и газовата камера, се държи
отпред с ръкохватката наляво и дулния срез
на височината на очите (фиг. 8б).
(3) Втора хватка. Лявата ръка бързо се
отпуска, а с дясната плавно се поставя картечницата (снайперната пушка) на земята до
десния крак.
Чл. 40. (1) При необходимост за отпускане (стягане) на ремъка се подава командата „Отпусни (стегни) РЕМЪКА!“, като по
предварителната команда „Отпусни (стегни)“
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автоматите и ръчните гранатохвъргачки се
вземат в дясната ръка, картечниците се пос
тавят „при нозе“, а прикладът на автоматите
със сгъваем приклад освен това се разгъва.
(2) По изпълнителната команда „РЕМЪКА!“
военнослужещият се обръща полунадясно,
едновременно с левия крак се прави крачка
вляво и навеждайки се напред, оръжието се
опира с приклада в ходилото на левия крак.
Цевта се поставя на извивката на десния
лакът и краката не се сгъват в коленете. С
дясната ръка се държи токата, с лявата се
затяга (отпуска) ремъкът и самостоятелно се
заема строевият стоеж.
Чл. 41. Преди подаването на командите
„През ра-МО!“, „На ре-МЪК!“ и „На гърДИ!“ оръжието предварително е поставено
на предпазител.
Чл. 42. (1) Ако е необходимо да се снеме
или постави ножът, се подават командите
„Снеми – НОЖ А!“ и „Постави – НОЖ А!“.
Пост авянето на ножа на автомата се изпълнява
по команда „Постави – НОЖА!“ в пет хватки.
(2) Първа хватка. По предварителната команда „Снеми (постави)!“ палецът на дясната
ръка се поставя под ремъка, а с лявата ръка
се разкопчава ножът. По изпълнителната
команда „НОЖА!“ автоматът енергично се
изхвърля пред гърдите и с лявата ръка се
обхващат ложата и полуложата. Дясната ръка
пуска ремъка и обхваща оръжието над лявата
ръка за газовата тръбичка, газовата камера и
цевта. Автоматът стои отвесно, прибран към
гърдите с пълнителя вляво, а дулният срез е
на височина на брадата.
(3) Втора хватка. Лявата ръка пуска автомата, хваща ножа за дръжката отвътре (палецът отзад), изтегля го, обръща го с острието
нагоре и го поднася към ключалката.
(4) Трета хватка. Поставя се ножът, след
което с лявата ръка се обхваща автоматът
под дясната ръка.
(5) Четвърта хватка. Дясната ръка пуска
автомата, хваща ремъка, а лявата ръка изнася
напред автомата до опъване на ремъка.
(6) Пета хватка. Автоматът се взема „на
ремък“, като се изхвърли оръжието на дясното рамо.
Чл. 43. За снемане на ножа се подава командата „Снеми НОЖА!“, в пет хватки.
1. Първа хватка. Изпълнява се съгласно
чл. 41, ал. 2.
2. Втора хватка. Лявата ръка пуска автомата и снема ножа.
3. Трета хватка. Лявата ръка обръща ножа
с острието надолу и го поставя в ножницата.
4. Четвърта хватка. Автоматът се хваща с
лявата ръка под дясната, дясната ръка пуска
оръжието и хваща ремъка, а лявата изнася
напред автомата до опъване на ремъка.
5. Пета хватка. Изпълнява се съгласно
чл. 42, ал. 6.
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Чл. 44. (1) Оръжието от положение „на
ремък“ се взема „през рамо“ по команда
„Оръжие през ра-МО!“ в две хватки, като
автоматът е без поставен нож.
(2) Първа хватка. Ремъкът се хваща с лявата ръка малко по-ниско от дясното рамо,
а с дясната ръка едновременно се хваща
прикладът (автоматът със сгъваем приклад и
леката гранатохвъргачка се хващат за цевта
до долната гривна).
(3) Втора хватка. С дясната ръка оръжието
се повдига нагоре, а с лявата се прехвърля
ремъкът през главата върху лявото рамо.
Оръжието и ръцете се отпускат бързо (фиг. 9).
Фиг. 9 – Положение на оръжието „през рамо“

фиг. 9а – 	
за автомат
		

фиг. 9б – 	
за лека картечница

фиг. 9в –
за гранатохвъргачка

Чл. 45. (1) Оръжието от положение „през
рамо“ се взема „на ремък“ по команда „Оръжие на ре-МЪК!“ в две хватки.
(2) Първа хватка. Ремъкът се хваща с лявата ръка малко по-ниско от лявото рамо, а
едновременно с дясната ръка се хваща прикладът (цевта).
(3) Втора хватка. С дясната ръка се повдига
оръжието, а с лявата се прехвърля ремъкът
през главата върху дясното рамо. Ремъкът се
хваща с дясната ръка, както е показано на
фиг. 5а, б, д и на фиг. 8д, лявата ръка бързо
се отпуска.
Чл. 46. За вземане на автомата от положение „на гърди“ в положение „през рамо“
и от положение „през рамо“ в положение „на
гърди“ и на карабината от положение „през
рамо“ в положение „при нозе“ оръжието предварително се взема по команда в положение
„на ремък“.
Чл. 47. При вземане на автомата със сгъваем приклад от положение „на гърди“ в
положение „през рамо“ оръжието се хваща
с дясната ръка за дулната част на цевта и се
поставя в положение „през рамо“.
Чл. 48. При изпълнение на хватката на
автомата със сгъваем приклад „на гърди“ от
положение „през рамо“ оръжието се хваща с
дясната ръка за дулната част на цевта и като
се издърпа към лявото рамо, се поставя в
положение „на гърди“.
Чл. 49. Картечниците се вземат в положение
„през рамо“, както е по-удобно.
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Чл. 50. При обща команда „При но-ЗЕ!“
картечниците се поставят до десния крак, а
положението на автоматите и леките гранатохвъргачки не се изменя.
Чл. 51. При неправилно положение на оръжието се подават следните команди, например:
„Изправи (завърти) ПРИКЛАДА!“, „Ножът
ПО-ВИСОКО (ПО-НИСКО)!“, „Прикладът
ПО-ВИСОКО (ПО-НИСКО)!“.
Чл. 52. (1) Оръжието „за преглед“ се взема от положение „на ремък“, по командата
„Оръжието за ПРЕГЛЕД!“, в три хватки.
(2) Първа хватка. От основен стоеж с оръжие „на ремък“, при подаване на командата,
военнослужещият се завърта под 45 градуса
полунадясно, след което прави пълна строева
крачка с левия крак напред.
(3) Втора хватка. Дясната ръка издърпва
енергично ремъка нагоре, така че да подаде
приклада напред, лявата ръка хваща шийката
на приклада. Снема автомата от рамо и като
го прехваща за ложата и полуложата, енергично подава дулната част напред. Дясната
ръка изважда пълнителя и го премества в
лявата ръка с подавателя нагоре и изпъкналата
част напред, като с пръстите на лявата ръка
притиска пълнителя към ложата на автомата.
(4) Трета хватка. Дясната ръка снема предпазителя на автомата (снайперната пушка),
дърпа затворната рама назад, като едновременно с това военнослужещият докладва на
проверяващия, например: „Господин капитан,
автомат (снайперната пушка) № 1020 готов за
преглед“ (фиг. 10а, б). След прегледа на патронника и пълнителя отпуска затворната рама
напред, натиска спусъка (чукчето на бойния
зъб), поставя автомата (снайперната пушка)
на предпазител, поставя пълнителя и взема
автомата (снайперната пушка) „на ремък“.
Фиг. 10 – Положение „за преглед“ с автомат и
снайперна пушка

фиг. 10а – 	
с автомат
		

фиг. 10б –
със снайперна
пушка

Чл. 53. (1) Оръжието „за преглед“ с лека
картечница се взема от положение „при нозе“
по командата „Оръжието за ПРЕГЛЕД!“ в
три хватки.
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(2) Първа хватка. От основен стоеж с оръжие „при нозе“, при подаване на командата,
военнослужещият се завърта под 45 градуса
полунадясно, след което прави пълна строева
крачка с левия крак напред, с дясната ръка
поставя картечницата на двуногата, след това,
без да се изправя, се опира с двете ръце на
земята и като изнася левия крак назад, заема
положение за стрелба лежешком. Краката са
свободно изпънати и разкрачени, с ходила,
обърнати навън, гръдният кош леко приповдигнат, без да опира земята.
(3) Втора хватка. С дясната ръка се снема
кутията, отваря се капакът на цевната кутия и
се издърпва затворната рама назад до крайно
положение, след което мерачът докладва на
проверяващия, например: „Господин капитан,
картечница № Д 10130 готова за преглед“
(фиг. 11).
(4) Трета хватка. След преглед на кутията и картечницата мерачът самостоятелно
затваря капака на цевната кутия и извършва
контролно спускане, след което самостоятелно
взема оръжието „при нозе“ и присъединява
към картечницата кутията с лентата.
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гранатохвъргачът докладва на проверяващия,
например: „Господин капитан, гранатохвъргачка № ММ 123 готова за преглед“ (фиг. 12).
(4) Трета хватка. След прегледа на оръжието гранатохвъргачът самостоятелно спуска
чукчето на бойния зъб и поставя предпазител,
сваля оптическия мерник от гранатохвъргачката и го поставя в калъфа, с дясната ръка
поставя калъфите най-напред на дулната, а
след това и на затворната част на тялото на
гранатохвъргачката, като заема положение „на
ремък“ с гранатохвъргачката – едновременно
прибира левия крак.
Фиг. 12 – Положение „за преглед“ с гранато
хвъргачка

Фиг. 11 – Положение „за преглед“ с лека картечница

Чл. 54. (1) Оръжието „за преглед“ с гранатохвъргачка се взема от положение „на ремък“,
по командата „Оръжието за ПРЕГЛЕД!“, в
три хватки.
(2) Първа хватка. От основен стоеж с гранатохвъргачка „на ремък“, при подаване на
командата, тялото се завърта под 45 градуса
полунадясно, след което се прави пълна строева крачка с левия крак напред, едновременно
с това гранатохвъргачът снема гранатохвъргачката от рамото си и я хваща с лявата ръка
с дулната част напред, с дясната ръка снема
калъфите, най-напред от затворната, а след
това от дулната част на тялото на оръжието,
изважда оптическия мерник от калъфа и го
поставя на гранатохвъргачката.
(3) Втора хватка. Поставя се гранатохвъргачката върху дясното рамо и се придържа с
лявата ръка за ръчката на тялото, а с дясната
за ръчката на ударно-спускателния механизъм, като се освобождава от предпазителя и
се издърпва чукчето на бойния зъб. След това

Чл. 55. (1) Оръжието „за преглед“ с пистолет се взема от положение строеви стоеж
с оръжие по командата „Оръжието за ПРЕГЛЕД!“ в три хватки.
(2) Първа хватка. С дясната ръка се изважда пистолетът от кобура, а с лявата ръка
се изважда пълнителят от основата на ръко
хватката на пистолета и се поставя на 2 – 3 см
над показалеца с подавателя нагоре.
(3) Втора хватка. След сваляне на предпазителя с десния палец с лявата ръка се
издърпва затворът в задно крайно положение,
след което едновременно с изнасянето на левия
крак двете ръце се изпъват напред и нагоре
(фиг. 13), като се докладва на проверяващия,
например: „Господин капитан, пистолет № РМ
2023 готов за преглед!“.
(4) Трета хватка. След прегледа от ръководителя самостоятелно се взема пълнителят
с лявата ръка, с палеца на дясната ръка се
натиска копчето на затворната задръжка, за
да освободи затвора, натиска се спусъкът, за
да се извърши контролно спускане на чукч ето,
поставя се предпазителя в положение „предпазител“, след което се поставя пълнителят
в основата на ръкохватката и се поставя пистолетът в кобура, като се закопчава капакът
на кобура, като едновременно се прибира
левият крак.
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Фиг. 13 – Положение „за преглед“ с пистолет

Раздел III
Обръщане и движение с оръжие
Чл. 56. Обръщани я та и дви жението с
оръжие се изпълняват по същите правила и
команди както без оръжие.
Чл. 57. При обръщанията с картечница от
положение „при нозе“ на място, по предварителната команда, оръжието се повдига малко
и едновременно дулната част се приближава
към тялото, а дясната ръка леко се притиска
към дясното бедро. След обръщането, едновременно с прибирането на крака, оръжието
се отпуска плавно на земята.
Чл. 58. За движение с картечницата от
положение „при нозе“ по предварителната
команда „Ходом“ оръжието се повдига, а по
предварителната команда „Бегом“ лявата ръка
се полусвива в лакътя.
Чл. 59. При движение бегом оръжието се
държи с леко свита дясна ръка така, че дулната част на оръжието да бъде малко подадена
напред. При бягане в сгъстен строй ножът се
прибира в канията.
Чл. 60. При движение с оръжие „при нозе“
и в положения „на рамо“, „на ремък“ и „на
гърди“ със свободната ръка, а при движение
с оръжие „през рамо“ с двете ръце се извършват свободни движения покрай тялото
в такта на крачката.
Раздел IV
Изпълнение на строеви хватки с карабина
на място и в движение
Чл. 61. Изпълнението на строевите хватки с карабина се изпълняват в състава на
формированията, където има по длъжностно
разписание/щат такова оръжие.
Чл. 62. При строевия стоеж (фиг. 14) карабината се държи „при нозе“ с дясната ръка
така, че прикладът да стои с целия затилък
на земята, като се допира до стъпалото на
десния крак. Дясната ръка е отпусната свободно, като е обхванала цевта и газовата
тръбичка (фиг. 5в).
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Фиг. 14 – Строеви стоеж с карабина

Чл. 63. (1) Карабината от „при нозе“ се
взема „на рамо“ в две хватки по командата
„На ра-МО!“.
Фиг. 15 – Хватки „на рамо“ с карабина

фиг. 15а

фиг. 15б

фиг. 15в

(2) Първа хватка. С дясната ръка, като се
повдигне и обърне карабината със затвора
напред, се пренася отвесно до тялото към
лявата страна и едновременно се прихваща
с китката на дясната ръка за горната част
на ложата и полуложата. Китката на лявата
ръка се подава малко напред и карабината с
приклада се поставя върху дланта на лявата
ръка така, че затилъкът на приклада да лежи
на дланта, палецът да бъде отпред, а останалите пръсти да бъдат притиснати към лявата
страна на приклада. Карабината се държи
отвесно пред лявото рамо с изпъната ръка,
като с острия ъгъл на приклада се допира до
левия крак отпред, а лакътят на дясната ръка
се държи на височината на рамото (фиг. 15б).
(3) Втора хватка. Бързо се отпуска дясната
ръка, едновременно с лявата ръка се повдига
карабината така, че със спусковата скоба да
легне във вдлъбнатината на рамото и се държи,
без да се извива встрани. Китката на лявата
ръка се държи малко по-ниско от лакътя,
прикладът се притиска към пояса (фиг. 15в).
Чл. 64. (1) Карабината от „на рамо“ в положение „при нозе“ се взема в три хватки по
командата „При но-ЗЕ!“.
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(2) Първа хватка. Бързо се отпуска лявата
ръка, едновременно с дясната се обхваща
карабината за горната част на ложата и полуложата и се поставя в положение, както е
показано на фиг. 15б.
(3) Втора хватка. С дясната ръка карабината се пренася надолу към десния крак и
се обръща със затвора към тялото, като се
придържа с лявата ръка с палеца до тръбичката на ножа и пръстите, изпънати под ъгъл
45°. Карабината се държи по протежение на
бедрото на десния крак така, че прикладът с
вътрешната страна да се допира до външната
част на ходилото, без да се опира в земята.
(4) Трета хватка. Бързо се отпуска лявата
ръка, а с дясната се поставя карабината на
земята (фиг. 15а).
Чл. 65. При движение с оръжие „при нозе“
и в положения „на рамо“ със свободната ръка
се извършва свободно движение покрай тялото
в такта на крачката.
Чл. 66. (1) Ако е необходимо да се сгъне
или постави ножът, се подават командите
„Сгъни – НОЖ А!“ и „Постави – НОЖ А!“.
Поставянето на ножа се изпълнява по команда
„Постави – НОЖА!“ в две хватки.
(2) Първа хватка. По предварителната
команда лявата ръка отключва ножа и го
придържа успоредно на земята, като дланта
сочи нагоре и пръстите са изпънати.
(3) Втора хватка. Енергично се повдига
ножът, заключва се и лявата ръка се прибира
към тялото.
Чл. 67. (1) За снемане на ножа се подава
командата „Сгъни – НОЖА!“ в две хватки.
(2) Първа хватка. По предварителната команда „Сгъни“ лявата ръка отключва ножа
и го придържа успоредно на земята, като
дланта сочи надолу и пръстите са изпънати.
(3) Втора хватка. По изпълнителната команда „НОЖА“ лявата ръка енергично сгъва
ножа и се прибира към тялото.
Чл. 68. При движение с карабина „на рамо“
по изпълнителната команда „Стой!“ се спира
и без команда карабината се взема „при нозе“
по хватките, посочени в чл. 64. При движение
с карабина в друго положение след спиране
тя се взема при нозе само по команда.
Чл. 69. (1) В движение карабината от „при
нозе“ се взема „на рамо“ в две хватки, както
на място, посочени в чл. 63, по командата
„На ра-МО!“, която се подава едновременно
със стъпването на левия крак.
(2) По изпълнителната команда се прави
крачка с десния крак и след това последователно с поставянето на левия крак на земята
се изпълнява всяка хватка.
Чл. 70. (1) В дви жение карабината от
положение „на рамо“ се взема „при нозе“ в
три хватки, както на място, съгласно чл. 64,
по командата „При но-ЗЕ!“, която се подава
едновременно със стъпването на левия крак.
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(2) По изпълнителната команда се прави
крачка с десния крак, след което последователно, с поставянето на левия крак на земята,
се изпълнява всяка хватка.
Чл. 71. (1) В движение карабината се взема
„на ръце“ от положение „на рамо“ в две хватки
по командата „На ръ-ЦЕ!“, която се подава
едновременно със стъпването на левия крак.
(2) Първа хватка. Като се продължава движението, прави се крачка с десния крак и със
стъпването на левия крак се отпуска лявата
ръка с карабината надолу докрай, едновременно с дясната ръка се хваща карабината за
шийката на ложата заедно с ремъка.
(3) Втора хватка. Прави се още една крачка
с десния крак и със стъпването с левия крак
карабината се пренася бързо с дясната ръка
към десния хълбок, като се обръща с магазина
надолу и се прихваща с лявата ръка за горната част на ложата и полуложата. Шийката
на ложата се притиска към десния хълбок до
пояса, десният лакът се разтваря по линията
на рамото. Върхът на ножа се държи на височината на очите (фиг. 16).
Чл. 72. (1) В движение карабината се взема „на рамо“ от положение „на ръце“ в две
хватки по командата „На ра-МО!“, която се
подава с поставянето на левия крак на земята.
(2) Първа хватка. Като се продължава
движението, с десния крак се прави крачка,
едновременно със стъпването с левия крак,
карабината се тласка с лявата ръка нагоре
към тялото, като се обръща с дясната ръка
със затвора напред и се поставя отвесно на
дланта на отпуснатата лява ръка.
(3) Втора хватка. С десния крак се прави
още една крачка и едновременно със стъпването с левия крак карабината се взема „на
рамо“ и се отпуска дясната ръка.
Фиг. 16 – Хватка „на ръце“ с карабина в
движение

Чл. 73. При излизане от строя, когато
карабината е в положение „на рамо“, преди
тръгването се взема „при нозе“. След връщане
в строя оръжието се взема в положението,
в каквото се държи от стоящите в строя военнослужещи.
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Чл. 74. При отдаване на чест с карабина в
положение „на рамо“ движението на дясната
ръка край тялото продължава.
Чл. 75. (1) Отдаването на чест по командата „За среща отдясно (отляво, по фронта),
за по-ЧЕСТ!“ с карабина се изпълнява от
положение „при нозе“ в три хватки.
(2) Първа хватка. По предварителната команда показалецът на дясната ръка прихваща
халката на ремъка (фиг. 17а).
(3) Втора хватка. По изпълнителната команда „ЧЕСТ“ дясната ръка повдига карабината,
като я държи отвесно с цевта срещу средата
на гърдите и мерника към тялото, а мушката
е на нивото на очите. Едновременно с това с
лявата ръка се хваща карабината за ложата
(четирите пръста отпред на магазина, палецът – под мерниковата пластинка).
(4) Трета хватка. Дясната ръка енергично
се премества на изпъкналата част на ложата
под ъгъл 45°, като палецът е свит и опира
в ложата, а останалите пръсти са изпънати
(фиг. 17б).
(5) Едновременно с изпълнението на втората
хватка главата се обръща надясно (наляво) и
началникът се съпровожда с поглед, като се
обръща главата след него.
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вътрешната страна да се допира до външната
част на ходилото, без да се опира в земята.
(4) Трета хватка. Лявата ръка бързо се
отпуска, а с дясната карабината се поставя
на земята (фиг. 15а).
Раздел V
Изпълнение на строеви хватки със сабя на
място и в движение
Чл. 77. Ст роеви те х ват к и със сабя се
изпълняват в състава на формированията,
където има по длъжностно разписание/щат
такова оръжие.
Чл. 78. Строеви стоеж със сабя се заема
съгласно чл. 14. При това ножницата се държи
със свободно отпусната лява ръка – с палеца
от вътрешната страна, а от външната страна
другите пръсти са изпънати (фиг. 18а, б).
Фиг. 18 – Строеви стоеж със сабя

Фиг. 17 – Положение на „за почест“ с карабина

фиг. 18а

фиг. 17а

фиг. 17б

Чл. 76. (1) От положение „за почест“ карабината се взема „при нозе“ по командата
„При но-ЗЕ!“. По предварителната команда
главата се обръща напред, а по изпълнителната карабината се поставя „при нозе“ в три
хватки.
(2) Първа хватка. Дясната ръка се пренася
нагоре и хваща карабината за горната част
на ложата и полуложата.
(3) Втора хватка. С дясната ръка карабината
се пренася надолу към десния крак, като се
обръща със затвора към тялото, като се придържа с палеца на лявата ръка до тръбичката
на ножа и пръстите са изпънати под ъгъл
45°. Карабината се държи по протежение на
бедрото на десния крак така, че прикладът с

фиг. 18б

Чл. 79. (1) Отдаването на чест от място
в строя със сабя се извършва по командата
„За среща отдясно (отляво, по фронта), за
по-ЧЕСТ!“ в три хватки, като първата хватка
се изпълнява по предварителната команда, а
втората и третата – по изпълнителната.
(2) Първа хватка. С лявата ръка се подава
сабята малко напред, в същото време с дясната
ръка се хваща дръжката (ефесът). Издърпва се
сабята от ножницата, като ръката е успоредна
на раменете (фиг. 19а).
(3) Втора хватка. Сабята се взема „за
подвис“, като бързо се изважда тялото на
сабята от ножницата, обръща се с върха
нагоре (острието наляво), отпуска се ръката
така, че китката да се намира на височина
на брадата на 10 см пред лицето, клинът на
сабята – отвесно (фиг. 19б).
(4) Трета хватка. Отпуска се сабята бързо
надолу така, че китката на ръката да опре до
дясното бедро, а върхът на клина на сабята
да е пред върха на лявата обувка (ботуша) на
10 см от земята, острието наляво (фиг. 19в),
като главата едновременно се обръща към
командира (началника).
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Фиг. 19 – Хватки „за почест“ със сабя

фиг. 19а

фиг. 19б

фиг. 19в

Чл. 80. (1) От положение „за почест“ сабята
се поставя в ножницата по командата „При
но-ЗЕ!“ („На ре-МЪК!“, „СВОБОДНО!“).
(2) Първа хватка. Сабята се вдига с изпъната ръка с върха нагоре и острието наляво
(фиг. 19б), едновременно лявата ръка хваща
ножницата в горния край.
(3) Втора хватка. Със свиване на дясната
ръка в китката сабята се обръща с върха
надолу, без да се гледа, клинът се поставя в
ножницата и се втиква така, че дясната ръка
да е в хоризонтално положение на височината
на раменете (фиг. 20).

Фиг. 20 – 	
Изпълнение
на командата
със сабя
„при нозе“

Фиг. 21 –
Положение
на сабята
„на рамо“
на място

(4) Трета хватка. Дясната ръка дотиква
енергично сабята докрай в ножницата и бързо
заема положение както при строеви стоеж
(фиг. 18а, б).
Чл. 81. (1) Преди започване на движение в
строя сабята се взема в положение „на рамо“.
По командата „На ра-МО!“ сабята се изважда
от ножницата в три хватки.
(2) Първа и втора хватка се изпълняват
съгласно чл. 79 (фиг. 19а, б).
(3) Трета хватка. Бързо се изнася дясната ръка напред, показалецът и пръстите от
външната страна, а палецът е от вътрешната
страна. Острието е по продължение на ръката
и върхът му е вдясно от рамото (фиг. 21).

Фиг. 22 – Положение на сабята „на рамо“
в движение

Чл. 82. При движение със сабята „на рамо“
дясната ръка се движи напред и назад, без
да се измества клинът на сабята встрани
(фиг. 22). Лявата ръка държи ножницата с
палеца от вътрешната страна, а останалите
пръсти изпънати от външната страна (фиг. 21).
Чл. 83. По командата „СТОЙ!“ сабята
се поставя в ножницата, както е указано в
чл. 80, ал. 3 и 4.
Чл. 84. (1) Отдаването на чест със сабя в
движение в строя се извършва по командата
„Равнение на-ДЯСНО! (на-ЛЯВО)!“ в две хватки, като всяка хватка се прави едновременно
със стъпването с левия крак.
(2) Първа хватка. На 20 крачки от началника по изпълнителната команда сабята се
взема „за подвис“ (фиг. 19б).
(3) Втора хватка. На шест крачки от командира (началника) сабята се отпуска в
положение „за почест“, както е показано на
фиг. 19в, като клинът на сабята е успоредно
на десния крак, върхът е на 10 см от земята
и главата се обръща към началника.
Чл. 85. (1) От положение „за почест“ в
движение в строя сабята се взема „на рамо“
след отминаване на 10 – 12 крачки (един/два
линейни) от началника в две хватки, всяка
едновременно със стъпването с левия крак.
(2) Първа хватка. Сабята се взема „за
подвис“ (фиг. 19б), едновременно главата се
обръща по посока на движението.
(3) Втора хватка. Сабята се поставя в положение „на рамо“ (фиг. 22), а дясната ръка
се движи в темпа на крачката.
Чл. 86. (1) Отдаването на чест със сабя от
място с подхождане за рапорт пред командира (началника) се извършва в три хватки
по командата „За среща отдясно (отляво, по
фронта) за по-ЧЕСТ!“.
(2) Първа хватка. Изпълнява се по предварителната команда съгласно чл. 79 (фиг. 19а).
(3) Втора хватка. Сабята се взема „за
подвис“ и със строева крачка се подхожда за
рапорт пред началника.
(4) Трета хватка. На 2 – 3 крачки от началника се спира; с прибирането на крака с
ръката бързо се снема сабята в положение
„за почест“ (фиг. 19в) и се рапортува. След
рапорта, без да се променя положението на

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

сабята, се прави крачка с левия (десния) крак
встрани и се пропуска командирът (началникът). Рапортуващият го следва една-две крачки
зад него от външната страна на строя.
(5) След като командирът (началникът)
отмине или подаде командата „СВОБОДНО!“,
рапортувалият се прибира в строя и командва:
„На ре-МЪК!“ („при но-ЗЕ!“), поставя сабята
в ножницата и подава команда „СВОБОДНО!“
съгласно чл. 80, ал. 3.
Г л а в а
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фиг. 23г

т р е т а

СТРОЕВИ ХВАТКИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ В
ПОЛЕВИ УСЛОВИЯ
Чл. 87. (1) По командата „ЛЕГНИ!“ или по
командата „ЗА БОЙ!“ оръжието се взема в
дясната ръка, прави се пълна крачка с десния
крак напред и малко вдясно, като се наклонява
тялото напред; коленичи се с лявото коляно,
а лявата ръка се поставя на земята отпред с
пръстите надясно (фиг. 23a, г).
(2) След това, опирайки се последователно
на бедрото на левия крак и на лявата ръка (от
лакътя до китката), се ляга на лявата страна
(хълбок) и бързо се обръща по корем; краката
се разтварят леко с върха на обувките навън
(фиг. 23б).
(3) По командата „ЗА БОЙ!“ военнослужещият се подготвя за водене на огън с различните видове стрелково оръжие (фиг. 23в,
д, е, ж).
Фиг. 23 – Изпълнение на хватките „легни“ и
„за бой“

фиг. 23д

фиг. 23е

фиг. 23ж
фиг. 23а

(4) По командата „СТАНИ!“ двете ръце
се прибират до гърдите, като оръжието се
държи в дясната ръка и едновременно с това
краката се събират (фиг. 24а).
(5) Военнослужещият рязко се изправя на
ръце, гърдите се повдигат от земята и се изнася
десният (левият) крак напред (фиг. 24б), след
което бързо се изправя, прибира се левият
(десният) крак и се заема строеви стоеж с
оръжие съгласно фиг. 5.

фиг. 23б

Фиг. 24 – Изпълнение на хватката „Стани“ от
легнало положение

фиг. 23в

фиг. 24а
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Фиг. 25 – Препълзяване по корем

фиг. 24б

Чл. 88. Придвижването по бойното поле се
извършва бегом, с бърза (ускорена) крачка,
с пребежки или с прeпълзяване.
Чл. 89. (1) Пребежките се извършват по
команда, например: „Редник Петров, към
просеката с пребежки – „НАПРЕД!“.
(2) По предварителна команда се набелязват пътят за движение и скритите места за
кратък отдих, а по изпълнителната бързо се
скача, както е указано в чл. 87, ал. 1, без да
се прибира, левият (десният) крак се изнася
напред, като едновременно се изправя (дава се
тласък) с десния (левия) крак и стремително
се прибягва.
(3) Дължината на пребежката между местата за кратък отдих зависи от местността и
от огъня на противника и средно трябва да
бъде 20 – 40 крачки.
(4) С достигане на крайната точка от маршрута се заляга от движение, както е посочено
в чл. 87, ал. 1, като с препълзяване встрани се
подготвя за водене на огън за прикритие на
останалите бойци от отделението (групата).
(5) При прибягването оръжието се държи
насочено към противника.
Чл. 90. (1) Препълзяването се извършва
по корем, на колене и на хълбок по команда,
например: „Ефрейтор Иванов, с препълзяване,
към храстите – НАПРЕД!“.
(2) По предварителната команда военнослужещият набелязва маршрута за придвижване
и скритите места за спиране, а по изпълнителната команда започва препълзяване по
един от горепосочените начини.
Чл. 91. (1) За препълзяване по корем (фиг.
25) се ляга плътно на земята, като с дясната
ръка се хваща оръжието за ремъка до горната гривна и се поставя върху свивката на
лакътя на дясната ръка, а главата се държи
приведена ниско.
(2) Присвива се десният (левият) крак и
едновременно се протяга срещуположната
ръка на свития крак напред по възможност
по-далеч, тласкайки със свития крак, тялото
се придвижва напред, свива се другият крак,
протяга се другата ръка и се продължава
движението в същата последователност.

Чл. 92. (1) Препълзяването на колене
(фиг. 26) се извършва от изходно положение
на колене с предна опора на лактите и свитите
юмруци на ръцете, като при това оръжието
се държи както при препълзяване по корем,
с опиране на лакътя. Свитият крак се притегля под гърдите, а срещуположната ръка
се поставя напред с опора на свития юмрук
и лакътя. Движението се осъществява с последователно оттласкване със свития крак,
изнасяне напред на срещуположната ръка и
едновременно свиване под гърдите на другия
крак и така в същата последователност, при
положение на главата възможно по-ниско и
с възможност за наблюдение напред.
(2) Оръжието се държи опряно на лакътя
в същото положение както при препълзяване
по корем, с опиране на дланите (китките) на
лявата ръка.
Фиг. 26 – Препълзяване на колене

Чл. 93. За препълзяване на хълбок (фиг.
27) се ляга на левия хълбок при свит напред
ляв (десен) опорен крак. Предната част на
тялото се опира на лакътя на лявата (дясната)
ръка. Другият крак се свива за оттласкване с
опряна пета на земята. Оръжието се държи с
дясната (лявата) ръка и се поставя на бедрото
на опорния крак. Движението се осъществява
с последователно изпъване на оттласкващия
крак и преместване на тялото и опорната
ръка напред, без да се изменя положението на
опорния крак и ръката, държаща оръжието.
Фиг. 27 – Препълзяване на хълбок
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СТРОЕВИ ХВАТКИ И ДВИЖЕНИЕ С ОРЪЖ ИЕ, ИЗПЪЛН ЯВА НИ ПО ВРЕМЕ Н А
РИТУАЛИ (ЦЕРЕМОНИИ)
Раздел I
Церемония по приемане/сдаване на отговорностите на Българските контингенти в
многонационална среда
Чл. 94. (1) Церемонията по приемане/сдаване отговорностите на Българските контингенти в многонационална среда се извършва
в тържествена обстановка.
(2) Мястото, времето и редът за подготовка
и провеждане на ритуала по приемане/сдаване
на отговорностите се определят от националния командир (заместник националния
командир) или упълномощено от него лице
в съответствие с действащите в района на
мисията Стандартни оперативни процедури.
(3) В определеното време личният състав
на приемащия и сдаващия контингент се
построява в разгънат строй на определеното
място за провеждане на ритуала.
Чл. 95. (1) За приемане на строя от сдава щ и я с тарш и на ц иона лен п редс та ви т ел
(заместник национален представител) сдаващият командир на формированието (взвод,
рота, батальон) подава команда: „РАВНИС!“,
„МИРНО!“, „За среща отдясно (отляво, по
фронта), за по-ЧЕСТ!“.
(2) Командирът на сдаващото формирование подхожда и рапортува на националния
командир на контингента (заместник националния командир), например: „Господин
подполковник, личният състав на 3-та и
4-та рота за охрана на летище Кандахар е
построен за провеждане на церемония по
приемане/сдаване на отговорностите. Командир на 3-та рота – капитан Иванов.“ След
рапорта се изпълнява химнът на Република
България. Приемащият обхожда строя и го
поздравява. След това официалните лица
заемат местата си.
(3) Сдаващият национален командир подава
команда „СВОБОДНО!“.
(4) Командирът на сдаващото формирование (сдаващият национален командир) с
кратко слово поздравява личния състав на
контингентите и предоставя думата на желаещите официални лица да поздравят българския
контингент по реда на старшинството.
(5) Изпълняват се български военни маршове.
(6) Представител на водещата нация обявява приемането/сдаването на отговорностите
между българските контингенти, като връчва
сертификат на приемащия старши национален
командир (заместник национален командир)
за приемане на отговорностите по изпъл-
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нение на мисията и сертификат за сдаване
на отговорностите на сдаващия национален
командир (заместник национален командир).
(7) След обявяването на приемането/сдаването на отговорностите между българските
контингенти сдаващият национален командир
подава команда: „МИРНО!“, „Знаменосци,
пред фронта ходом – МАРШ!“, при което
знаменосците, предвождани от водачите на
знамето, приемащият, сдаващият национален
командир (заместник национален командир)
и председателят на комисията по ротацията
(най-старшият български представител) излизат на определените им места.
(8) Сдаващият национален командир (заместник национален командир) взема знамето
от знаменосеца, развява го три пъти и го
предава на председателя на комисията по ротация (най-старшия български представител)
с думите: „Господин полковник, предавам Ви
знамето чисто и неопетнено“.
(9) Председателят на комисията по ротация (най-старшият български представител)
връчва знамето на приемащия национален
командир (заместник национален командир)
с думите: „Господин подполковник, предавам
Ви знамето чисто и неопетнено“.
(10) Приемащият национален командир
(заместник национален командир) взема знамето, развява го три пъти с думите „Приемам
знамето чисто и неопетнено“, след което предава знамето на новия знаменосец.
(11) Сдаващ и я т нац иона лен коман ди р
(заместник национален командир) подава
команда: „Знаменосци, на мястото си ходом – МАРШ!“, при което приемащите знаменосци застават на десния фланг на приемащия
контингент, а сдаващите знаменосци застават
на левия фланг на строя.
(12) Обявява се на български и на английски език краят на церемонията по приемане/
сдаване на отговорностите на Българските
контингенти в многонационална среда.
Раздел II
Церемония по награждаване на отличили се
военнослужещи от състава на Българските
контингенти в многонационална среда
Чл. 96. (1) Церемонията по награждаване
на отличили се военнослужещи от състава на
Българските контингенти в многонационална
среда се извършва в тържествена обстановка.
(2) Мястото, времето, редът за подготовката
и провеждането на ритуала по награждаване
на военнослужещи в многонационална среда се определят от националния командир
(за мес т н и к на ц иона л н и я кома н д и р) и л и
упълномощено от него лице, съгласувано с
представител на водещата нация от щаба на
многонационалните сили, в състава на които
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е Българският контингент в съответствие с
действащите в района на мисията Стандартни
оперативни процедури.
(3) В определеното време личният състав,
определен за участие в церемонията по награждаване на отличили се военнослужещи
от българския контингент, се построява в
разгънат строй на определеното място за
провеждане на ритуала.
(4) Съобщава се на български и английски
език, например: „Започва церемонията по
награждаване на отличили се военнослужещи
на 3-та рота от III български контингент – за
охрана на летище Кандахар“.
Чл. 97. (1) За приемане на строя от националния командир (заместник националния
командир) командирът на формированието
(взвод, рота или батальон) подава команда:
„РАВНИС!“, „МИРНО!“, „За среща отдясно
(отляво, по фронта), за по-ЧЕСТ!“.
(2) Командирът на формированието (взвод,
рота или батальон) подхожда и рапортува на
националния командир на контингента (заместник националния командир), например:
„Господин подполковник, личният състав
на 3-та рота от III български контингент е
построен за участие в церемония по награждаване на отличили се по време на мисията
военнослужещи. Командир на ротата капитан
Иванов“. След рапорта се изпълнява химнът
на Република България. Приемащият обхожда
строя и го поздравява. След това официалните
лица заемат местата си.
(3) Националният командир (заместник
националният командир) подава команда
„СВОБОДНО!“.
(4) Националният командир (заместник
национа лни ят командир) с к ратко слово
поздравява личния състав на контингента и
предоставя думата на желаещите официални
лица да поздравят личния състав на контингента по реда на старшинството.
(5) Националният командир (заместник
националният командир) обявява началото
на церемонията по връчване на наградите
(медали, грамоти, плакети и др.).
Чл. 98. (1) Командирът на формированието
(взвод, рота или батальон) подава команда,
например: „РАВНИС!“, „МИРНО!“, „ПЪРВАТА
РЕДИЦА ШЕСТ КРАЧКИ, ВТОРАТА ЧЕТИРИ
КРАЧКИ, ТРЕТАТА ДВЕ КРАЧКИ, НАПРЕД,
ХОДОМ-МАРШ!“.
(2) Военнослужещите изпълняват командата за разреждане на строя.
(3) Определените военнослужещи за носене
и връчване на наградите заемат местата си.
Чл. 99. (1) Командирът (началникът) на
формированието прочита заповед за награж-
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даване на отличили се военнослужещи от
състава на българския контингент.
(2) Националният командир (заместник
националният командир) връчва наградите
на отличили се военнослужещи.
(3) Награждаването на отделните групи
военнослужещи от състава на българския
контингент се извършва по старшинство.
(4) Наградените отговарят на поздрава със
„Служа на Република България“ и заемат
местата си в строя.
(5) Наградите на формированията се приемат от техните командири (началници).
Чл. 100. (1) Командирът (началникът) на
формированието прочита заповед за награждаване на представители от коалиционните
ни партньори.
(2) Националният командир (заместник
националният командир) връчва наградите
на чуждестранните военнослужещи.
(3) При наг ра ж даване на генера ли от
коалиционните партньори за принос към
българския контингент наградите (медалите)
се връчват от официален представител от
българска страна с ранг не по-нисък от ранга
на награждавания.
(4) Обявява се краят на церемонията по
награждаване на отличили се военнослужещи.
Г л а в а

п е т а

ОТДАВАНЕ НА ВОЕННА ЧЕСТ, ИЗЛИЗАНЕ ОТ СТРОЯ И ПОДХОЖДАНЕ КЪМ
НАЧАЛНИК А
Раздел I
Отдаване на военна чест с шапка на място
и в движение без оръжие
Чл. 101. Военна чест се отдава енергично,
с точно спазване на правилата на строевия
стоеж и движението.
Фиг. 28 – Отдаване „на чест“ на място

фиг. 28а

фиг. 28б

Чл. 102. (1) Отдаването на чест на място
вън от строя, когато шапката е на главата, се
извършва, като на 5 – 6 крачки от началника
се застава мирно с лице към него, дясната
ръка се поставя така, че пръстите да бъдат
събрани, дланта права, средният пръст да
докосва долния край на шапката, а лакътят

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

да е на линията на височината на рамото
(фиг. 28а). При обръщане на главата към командира (началника), положението на ръката
не се изменя (фиг. 28б).
(2) Когато командирът (началникът) отмине
отдаващия чест, главата енергично се обръща
напред и едновременно с това се сваля ръката
до тялото.
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Фиг. 30 – Отдаване „на чест“ на място

Фиг. 29 – Отдаване „на чест“ в движение

фиг. 30а

фиг. 29а

фиг. 29б

Чл. 103. (1) За отдаване на чест в движение
вън от строя с шапка едновременно със започване на строевата крачка се спира движението
на лявата ръка, която остава неподвижно до
бедрото, главата се обръща към началника, а
дясната ръка енергично се поставя до шапката
(над дясната вежда) (фиг. 29а, б).
(2) След отминаване на началника главата
се обръща енергично напред, като едновременно с това се сваля ръката и се продължава
движението на ръцете.
(3) При задминаване на началник чест се
отдава до първата крачка след задминаването.
На втората крачка главата се обръща напред
и дясната ръка се прибира към тялото.
(4) Военнослужещият, когато е с униформа
извън войсковия район, отдава чест с походна
крачка.
Раздел II
Отдаване на военна чест без шапка на място
и в движение без оръжие
Чл. 104. (1) Когато военнослужещият е
без шапка, отдаването на чест на място с
ръка извън строя се извършва, като на 5 – 6
крачки от началника се застава мирно, с лице
към него. Дясната ръка се поставя така, че
пръстите да бъдат събрани, дланта права,
средният пръст да докосва слепоочието, а
лакътят е на линията на височината на рамото (фиг. 30а).
(2) При обръщане на главата към началника
положението на ръката не се изменя (фиг. 30б).
(3) Когато ръцете на военнослужещия са
заети, отдаването на чест на място се извършва с прибрани към тялото ръце, в положение
„мирно“.

фиг. 30б

Чл. 105. За отдаване на чест в движение
вън от строя без шапка едновременно със
започване на ст роевата крачка се спира
движението на лявата ръка, която остава
неподвижно до бедрото, главата се обръща
към началника и продължавайки движението,
се гледа в лицето му, а дясната ръка енергично се поставя до слепоочието (фиг. 31а,
б). След отминаване на началника главата
енергично се обръща напред и се продължава
движението на ръцете.
Фиг. 31 – Отдаване „на чест“ в движение

фиг. 31а

фиг. 31б

Чл. 106. Ако ръцете на военнослужещия
са заети, той отдава чест в движение, с прибрани към тялото ръце и обръща главата си
по посока на командира (началника).
Раздел III
Отдаване на военна чест с оръжие на място
и в движение
Чл. 107. (1) Отдаване на чест с оръжие на
място вън от строя се извършва, като на 5 – 6
крачки от началника се застава „мирно“, с лице
към него и се следи с поглед и движение на
главата. При това положението на оръжието,
с изключение на карабината „на рамо“, не се
изменя и ръката не се поставя до шапката.
(2) Отдаването на чест с оръжие в положение „през рамо“ се извършва, като дясната
ръка се поставя до шапката.
Чл. 108. (1) За отдаване на чест в движение вън от строя с оръжие „при нозе“, „на
ремък“ или „на гърди“ на 5 – 6 крачки от
началника едновременно със започване на
строевата крачка главата се обръща към него
и се спира движението на свободната ръка.
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(2) Когато военнослужещият е с оръжие
в положение „през рамо“, освен движението
със строева крачка, ръката се поставя до
шапката (фиг. 32а, б).
Фиг. 32 – Отдаване „на чест“ в движение

фиг. 32а

фиг. 32б

Чл. 109. (1) Отдаването на чест с автомат
по командата „За среща вдясно (вляво, по
фронта), за по-ЧЕСТ!“ се извършва от положение „на ремък“ с предварително поставен
нож в две хватки.
(2) П ъ р в а х в а т к а. По предварителната команда палецът на дясната ръка се
поставя под ремъка, на височината на рамото,
по изпълнителната автоматът енергично се
снема от рамото и като се хваща с лявата
ръка за ложата и полуложата, се държи отпред
с пълнителя вляво.
(3) В т о р а х в а т к а. Дясната ръка се
пренася от ремъка на шийката на приклада и
с нея автоматът се придържа така, че палецът
да бъде отзад, а останалите пръсти, събрани
един до друг, изпънати. Едновременно с изпълнението на втората хватка автоматът се
прибира към тялото, а главата енергично се
обръща към началника (вдясно, вляво, по
фронта), който се съпровожда с поглед. Дулният
срез на автомата е на височина на брадата.
Фиг. 33 – Вземане „за почест“

фиг. 33а

фиг. 33б

фиг. 33в

(4) Когато в строя има формирования,
въоръжени с автомати със сгъваем приклад,
командата „За по-ЧЕСТ!“ се изпълнява, като
автоматите предварително са взети в положение „на гърди“ и при изпълнителната команда
енергично се хваща с лявата ръка ложата и
полуложата (фиг. 33в). Въоръжените с картечници и гранатомети не изменят положението
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на оръжието, а по изпълнителната команда
променят положението на главата, като следят
с поглед началника, на който се отдава чест.
Чл. 110. (1) Автоматът се взема „на ремък“
от положение „за почест“ по командата „На
ре-МЪК!“ в две хватки.
(2) П ъ р в а х в а т к а. Лявата ръка изнася
автомата напред, а дясната хваща ремъка и
го изпъва към гърдите.
(3) В т о р а х в а т к а. Автоматът се
взема „на ремък“ с изхвърляне, като лявата
ръка се прибира към тялото.
Чл. 111. (1) Военнослужещите, въоръжени
с автомат със сгъваем приклад, от положение
„за почест“ вземат оръжието „на ремък“ по
командата „На ре-МЪК!“ в две хватки.
(2) П ъ р в а х в а т к а. Автоматът се
изнася напред, дулната част се насочва към
лявото рамо, а дясната ръка с дланта нагоре
обхваща ремъка в долната част.
(3) В т о р а х в а т к а. С помощта на
лявата ръка автоматът енергично се изхвърля
надясно и нагоре до заемане на положение
„на ремък“ с дулната част на автомата надолу.
Чл. 112. (1) Отдаването на чест с автомат
и пушка при вземане „за почест“ се извършва
от военнослужещ извън строя без команда, а
когато формированията са в строя на място
се командва „за по-ЧЕСТ!“.
(2) По командата „За среща вдясно (вляво,
по фронта), за по-ЧЕСТ!“ всички военнослужещи, които се намират в строя, заемат
положение „мирно“ и своевременно обръщат
глава към началника, като го следят с поглед.
Автоматите със сгъваем приклад изпълняват
предварително хватката „на гърди“ съгласно
чл. 34 и при изпълнителната команда хващат
ложата и полуложата с лявата ръка. Картечниците и гранатохвъргачките не изменят
положението си.
Раздел IV
Излизане от строя и подхождане към началника
Чл. 113. (1) За излизане на военнослужещ от
строя се подава команда, например: „Редник
Иванов, пред строя на еди-колко си крачки!“
или „Редник Иванов, при мен!“ (бегом при
мен). Военнослужещият, когато чуе фамилията
си, отговаря „АЗ“, по командата за излизане
(извикване) от строя отговаря „СЛУШАМ“.
(2) По първата команда военнослужещият
със строева крачка излиза от строя на указаните крачки, като започва да ги брои от
първата редица, спира се и се обръща с лице
към строя.
(3) По втората команда военнослужещият,
като направи една-две строеви крачки от първата редица напред, се обръща в движение по
посока на началника и по най-късия път със
строева крачка или бегом се приближава до
него, като му докладва за явяването.
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(4) При излизане на военнослужещ от втората редица той поставя лявата си ръка на
рамото на стоящия пред него военнослужещ,
който прави крачка напред и без да прибира
десния крак – крачка вдясно, пропуска излизащия от строя военнослужещ, след което
отново застава на мястото си.
(5) При излизане на военнослужещ от предната редица мястото му се заема от стоящия
зад него военнослужещ.
(6) При излизане на военнослужещ от
колона по двама, трима или четирима се
излиза от строя към най-близкия фланг, като
предварително се обръща надясно (наляво).
(7) Ако до него стои друг военнослужещ,
последният прави крачка с десния (левия)
крак встрани и без да прибира левия (десния)
крак – крачка назад, като пропуска излизащия
от строя военнослужещ и след това отново
застава на мястото си.
(8) При повече от четири колони военнослужещият се обръща към по-близкия фланг,
а стоящите до него правят полукрачка с левия
крак назад, като го пропускат, след което
отново застават на местата си.
Чл. 114. (1) За връщане на военнослужещ в
строя се подава команда, например: „Редник
Иванов, влезте в строя!“ или само „Влезте в
строя!“. По тази команда военнослужещият,
ако е без оръжие или с оръжие „през рамо“,
поставя ръката си до шапката и отговаря
„Слушам“, обръща се по посока на движението,
отпуска ръката си на първата строева крачка
(със стъпването с левия крак) и движейки се
със строева крачка заема мястото си в строя.
(2) Ако се подава команда без назоваване на
фамилията, например: „Влезте в строя!“ – военнослужещият, стоящ с лице към строя, се
връща в строя без предварително обръщане
към началника, като отговаря „Слушам“ и
без отговор „Аз“.
Чл. 115. При излизане от строя положението на оръжието не се изменя с изключение
на карабината в положение „на рамо“, която
преди тръгването се взема „при нозе“. След
връщането в строя оръжието се взема в положението, в каквото се държи от стоящите
в строя военнослужещи.
Чл. 116. (1) При подхождане към началника
вън от строя военнослужещият преминава със
строева крачка на 5 – 6 крачки от него, на
2 – 3 крачки се спира, като едновременно с
прибирането на крака поставя дясната ръка
до шапката и докладва, например: „Господин лейтенант, редник Стоянов се явява по
ваша заповед (по служба, по личен въпрос)“
или „Господин полковник, капитан Петров,
разрешете да вляза в строя“. След доклада
военнослужещият сваля ръката до тялото си.
(2) След като бъде освободен от началника
(или му бъде дадено разрешение), военнослужещият поставя дясната ръка до шапката и
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отговаря „Слушам“, обръща се по посока на
движението, отпуска ръката си на първата
строева крачка (със стъпването на левия
крак на земята) и продължава да се движи с
походни крачки.
(3) При обръщение (явяване) към друг
военнослужещ в присъствие на по-старши
е необходимо да се поиска разрешение от
най-старшия началник, например: „Господин
полковник, редник Петров се явява по служба,
разрешете да се обърна към майор Василев“.
(4) Военнослужещите, когато се явяват при
началник, който не ги познава, съобщават в
рапорта длъжността, званието и фамилията
си. След получаване на разрешение военнослужещият отговаря „Слушам“ и се обръща с
лице към по-младшия началник, при когото
се явява.
(5) При подхождане към началника с оръжие ръката не се поставя до шапката, освен
когато оръжието е „през рамо“.
Чл. 117. (1) При приближаване до началника положението на оръжието не се изменя с
изключение на карабината (снайперна пушка)
в положение „на рамо“, която се взема „при
нозе“ след заставане на военнослужещия пред
началника.
(2) При отхождане от началника карабината
(снайперна пушка) от положение „при нозе“,
ако е необходимо, след отговора „Слушам“ се
взема от военнослужещия в друго положение.
Ч А С Т

Т Р Е Т А

ПОЛОЖЕНИЕ НА БОЙНОТО ЗНАМЕ НА
ФОРМИРОВАНИЯТА В СТРОЯ И НА МАШИНИ
Чл. 118. Пред строя на военното формирование знамето винаги се изнася развято.
Чл. 119. Знаменосецът държи знамето в
строя на място „при нозе“ със свободно отпусната дясна ръка. Долният край на дръжката
трябва да се намира до средата на стъпалото
на десния крак (фиг. 34а, б, в).
Фиг. 34 – Положение на бойното знаме „при нозе“

фиг. 34а

фиг. 34б

фиг. 34в

Чл. 120. (1) Знаменосецът е с носач за
знамето, а асистентите са с презрамки.
(2) Асистентите може да са без оръжие или
с автомати в положение „на гърди“.
(3) В гвардейските формирования, когато
асистентите са офицери, са снаряжени със саби.
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Чл. 121. По командата „За по-ЧЕСТ!“ знаменосецът по подготвителната команда сваля
дясната ръка по дръжката на знамето, а по
изпълнителната „ЧЕСТ“ енергично повдига
знамето с дясната ръка, посреща го с лявата
и го поставя в носача (фиг. 35).

презрамка за носене на знамето съгласно
приложение № 8.
Чл. 126. (1) При движение със знамето
асистентите и знаменният взвод, въоръжени
с автомати, трябва да ги държат в положение „на гърди“, а въоръжените с карабини в
положение „на рамо“.
Фиг. 35 – Положение на бойното знаме по
(2) Автоматите в положение „на гърди“
команда „За по-ЧЕСТ!“
се придържат с лявата ръка за ложата и полуложата.
Чл. 127.
строй
Ч При
А С Тразгънат
ЧЕТВ
Ъ Р ТнаА формиро
ванието знаменосецът
със
знамето
Ч А С Т Ч Е Т В Ъ Р иТ асистенА
тите застават, както е показано на фиг. 34.
СТРОЕВЕ И СТРОЕВИ
НА ВОЕННИ
Чл. 128. ПРЕГЛЕДИ
При извършване
на поход ФОРМИРОВА
в пеши
СТРОЕВЕ
И СТРОЕВИ
ПРЕГЛЕДИ
ВОЕННИ
ФОРМИР
ВиПЕШИ
СТРОЙ
И НАНА
МАШИНИ
строй
на машини
знамето
се
носи
(превозЧАСТ ЧЕТВЪРТА
В ПЕШИ СТРОЙ И НА МАШИНИ
ва) в калъф.

Ч А С ТПРЕГЛЕДИ
Ч Е Т VІ
В
Р Т А ФОРМИРО
СТРОЕВЕ И СТРОЕВИ
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ГЛАВА
В
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СТРОЙ
И
НА
МАШИНИ
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НА ВОГЛАВА
VІ
фиг. 35а
фиг. 35б
фиг. 35в
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Г л а в а
ш е с т а
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Раздел
I (РАЗЧЕТ,
СТРОЕВЕНА
НА
ОТДЕЛЕНИЕ
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Чл. 124. При преминаване в тържествен
марш по команда „Ходом – МАРШ!“ знаменосецът енергично повдига знамето с дясната ръка, посреща го с лявата, поставя го в
носача (фиг. 37) и тръгва със строева крачка
едновременно с асистентите.
Фиг. 37 – Положение на бойното знаме при
преминаване в тържествен марш
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автоматчика.Чл. 130. (1) За подравняване на отделенинана
автоматчика.

Чл. 125. При пренасяне на знамето знаменосецът и асистентите трябва да имат

ето на място се подава команда: „Отделение,
РАВНИС!“ или („Наляво, РАВНИС!“).
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(2) По тази команда всички обръщат глава
надясно (наляво) с повдигане на брадата, като
едновременно с това лявата ръка със свит
юмрук се поставя на хълбока и лакътят се
изнася по линията на фронта.
(3) Деснофлангови ят (л явофлангови ят)
остава с глава по фронта на строя, като подравняването се извършва така, че всеки да
вижда гърдите на четвъртия човек, като брои
себе си за пръв.
(4) При подравняването може да се използва
и равнението на върховете на обувките.
(5) При подравняване с оръжие „при нозе“
цевта се прибира към рамото и се притиска
към дясната страна.
(6) След завършване на подравняването се
подава команда „МИРНО!“, по която всички
военнослужещи едновременно обръщат глави
по фронта, а оръжието „при нозе“ се връща
в първоначално положение.
Чл. 131. За разпускане на строя се подава
командата „Отделение, СВОБОДНИ СТЕ!“,
при което военнослужещите излизат от строя,
без да се отдалечават на дистанция, от която
няма да могат да чуят последваща команда.
Чл. 132. (1) За обръщане на отделението на
място се извършва по командите: „Отделение,
наля-ВО! (надяс-НО!, кръ-ГОМ!)“.
(2) При обръщане в двуредичен строй наляво (надясно), командирът на отделението с
полукрачка вдясно (ляво) застава централно
между двете колони.
Чл. 133. (1) За разредяване на отделението на място се подава командата „Отделение – надясно, (наляво, от средата) (на толкова
крачки) – разре-ДИС! (бегом, разре-ДИС!)“.
(2) По изпълнителната команда всички
военнослужещи, с изключение на този, от
когото започва разредяването, се обръщат в
указаната посока, като едновременно с прибирането на крака обръщат глава по посока
на фронта и едновременно тръгват със строева крачка (бегом), гледайки през рамо към
вървящия отзад и не се откъсват от него до
неговото спиране, след което правят указания
брой крачки, спират и се обръщат по фронта.
(3) Ако интервалът не е посочен, разредяването се извършва на една крачка.
Чл. 134. (1) При разредяване от средата
се посочва от кого да започне, например:
„Отделение, от средата – редник Сотиров,
разре-ДИС!“. Посоченият военнослужещ, след
като чуе името си, отговаря „Аз“, протяга
напред лявата си ръка и я отпуска.
(2) При подравняване на отделението след
разредяване указаният интервал се запазва.
Чл. 135. (1) За сгъстяване на отделението
след разредяване се извършва по команда:
„Отделение, надясно (наляво, към средата) – сгъс-ТИС! (бегом, сгъс-ТИС!)“.
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(2) По тази команда военнослужещите
едновременно се обръщат в указаната посока
на сгъстяване и със строева крачка (бегом)
подхождат до установения за сгъстен строй
интервал, самостоятелно спират и се обръщат
по фронта.
Чл. 136. (1) За престрояване на отделението
от разгънат едноредичен строй във двуредичен
строй предварително се подава команда „Отделение, на първи и втори – ПРЕБРОЙ СЕ!“
(2) Преброяването започва от десния фланг,
като всеки високо и ясно казва своя номер
(„първи, втори“), с обръщане на главата без
навеждане към стоящия отляво и бързо я
връща в посока към фронта.
(3) Когато последният лявофлангови е първи номер, той добавя „непълен“. По същия
начин се извършва преброяването по реда на
номерата, за което се подава командата „Отделение, по реда на номерата – ПРЕБРОЙ СЕ!“.
Чл. 137. (1) За престрояване на отделението на м ясто от една редица в две се
подава команда „Отделение, в две редици – СТРОЙ СЕ!“.
(2) По изпълнителната команда вторите
номера едновременно с левия крак правят
к рач к а наза д и без да п риби рат десн и я
крак – крачка вдясно, за да застанат в тил
на първите номера, и прибират левия крак.
(3) Когато в редицата има първи номер непълен, последният втори номер прави заедно
с останалите крачка назад с десния крак и
крачка вляво с левия, за да застане в тил на
непълния първи, след което прибира десния
крак.
Чл. 138. (1) За престрояване на отделението
от разгънат двуредичен строй в едноредичен
строй се извършва по команда „Отделение, в
две редици – СТРОЙ СЕ!“ след предварително разредяване на интервал от една крачка.
(2) По тази команда вторите номера правят
едновременно крачка с левия крак вляво, след
което, без да прибират десния крак, правят
крачка напред, за да излязат на първа линия,
и прибират левия крак.
(3) При нечетен брой на военнослужещите в
двуредичния строй лявофланговият от втората
редица прави крачка с десния крак вдясно,
след което, без да прибира левия крак, прави
крачка напред, за да излезе на първа линия,
и прибира десния крак.
Чл. 139. (1) Когато отделението е в двуред и чен с т рой, ор ъж ие т о се пос та вя на
земята по командата „Отделение, положи
ОРЪЖИЕТО!“.
(2) По предварителната команда автоматите и гранатохвъргачките се вземат в дясната
ръка, като:
1. картечницата (карабината) се поставя
„при нозе“ и се разтваря двуногата;
2. на автоматите със стъваем приклад се
разтварят прикладите.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

(3) По изпълнителната команда „ОРЪЖИЕТО“ първата редица прави две крачки
напред, след което двете редици едновременно
правят с левия крак крачка напред и поставят
оръжието на земята, като:
1. за автоматите с ръкохватката на затвора
(затворната рама) надолу и затилъка на приклада до върха на дясната обувка;
2. картечницата се поставя на двуногата;
3. гранатохвъргачката се поставя на земята
с ръкохватката наляво.
(4) Военнослужещите се изправят самостоятелно, като прибират левия крак към десния.
Чл. 140. (1) За вземане на оръжието от
земята се подава командата „Отделение, зад
оръжието – СТРОЙ СЕ!“, при която всеки
военнослужещ се построява зад оръжието си.
(2) По команда „Отделение, В ОРЪЖИЕ!“
военнослужещите правят с левия крак крачка
напред, вземат оръжието с дясната ръка, изправят се и прибират левия крак към десния.
Картечарят самостоятелно сгъва двуногата
на картечницата.
(3) Когато отделението е в двуредичен
строй, втората редица прави две крачки напред, след което двете редици едновременно
вземат оръжието в положение „на ремък“.
Раздел II
Походен строй и престрояване в движение
Чл. 141. (1) Походният строй на отделението
е в колона по един или в колона по двама.
(2) За построяване в походен строй командирът на отделението подава команда „Отделение, в колона по един (по двама) – СТРОЙ
СЕ!“, след което застава в положение „мирно“
с лице по посока на движението, а отделението се строява, както е показано на фиг. 39.
Фиг. 39 – Походен строй на отделението.

а) в колона по един

б) в колона по двама

(3) Отделението (екипажът, разчетът) от
четирима и по-малко души винаги се строява
в колона по един.
Чл. 142. Престрояване от разгънат строй в
походен се извършва по команда „Отделение,
надяс-НО!“. При престрояване от двуредичен
строй командирът на отделението прави половин крачка вдясно.
Чл. 143. Престрояване от походен в разгънат строй се извършва по команда „Отделение, наля-ВО!“. При престрояване от походен
строй в колона по двама при обръщането
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наляво командирът на отделението прави
половин крачка напред, за да се изравни с
фронта на строя.
Чл. 144. Престрояването на отделението от
колона по един в колона по двама в движение се
извършва по командата „Отделение, в колона
по двама – МАРШ!“, по която командирът на
отделението тръгва с полукрачка, а останалите преминават в колона по двама с изнасяне
вдясно на четните номера след командира.
Движението с полукрачка продължава до командата „ПРАВО!“ или „Отделение, СТОЙ!“.
Чл. 145. Престрояването на отделението
от колона по двама в колона по един се извършва по командата „Отделение, в колона
по един – МАРШ!“, по която с изключение
на командира всички намаляват крачките до
полукрачка за увеличаване на дистанциите,
при което деснофланговите в такта на движението захождат в тил на лявофланговите
и продължават да се движат с пълна крачка.
Чл. 146. Престрояването от колона по един
в колона по двама и обратно при тръгване от
място се извършва по команда „Отделение, в
колона по двама (по един) ходом – МАРШ!“.
Чл. 147. За промяна на направлението за
движение на походния строй на отделението
се подават командите:
1. „Отделение, с дясното (лявото) рамо напред – МАРШ!“, при която челният (челната
редица) захожда надясно (наляво) до командата
„ПРАВО!“, а останалите го следват.
2. „Отделение, надяс-НО (наля-ВО!), кръгом – МАРШ!“, при които всички военнослужещи се обръщат едновременно.
Чл. 148. За движение бегом командирът
на отделението подава команда „Отделение,
(след мен) бегом – МАРШ!“, при която всички
военнослужещи едновременно започват движение с бегова крачка и в такт до командата
„Отделение, ходом – МАРШ!“.
Раздел III
Отдаване на военна чест в строя, на място
и в движение
Чл. 149. (1) За отдаване на чест в строя
на място, когато началникът се приближи на
20 – 25 крачки, командирът на отделението
подава команда „Отделение, МИРНО!, равнение на ДЯСНО! (на ЛЯВО!; на СРЕДАТА!)“,
когато военнослужещите са без оръжие, и
„Отделение, МИРНО!, за среща от ДЯСНО
(от ЛЯВО; по ФРОНТА), за по-ЧЕСТ!“, когато
военнослужещите в строя са с оръжие.
(2) По тази команда военнослужещите от
отделението заемат положение „мирно“, вземат
оръжието за почест и едновременно обръщат
главите си надясно (наляво; по фронта) и следят
началника с поглед и движение на главата.
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(3) При приближаване на началника откъм
тилната страна на строя командирът на отделението обръща строя кръгом и след това
подава командата за отдаване на чест.
Чл. 150. (1) След подаването на командата
за отдаване на чест командирът на отделението поставя ръката си до шапката (ако
е с оръжие едновременно с подаването на
командата „мирно“, взема оръжието си през
рамо) и подхожда със строева крачка към
началника. На две-три крачки от него спира
и рапортува, например: „Господин лейтенант,
второ отделение провежда занятие по тактическа подготовка. Командир на отделението
сержант Стоянов“.
(2) Началникът, на когото се отдава чест,
при приемане на рапорта също отдава чест.
(3) След рапорта командирът на отделението, без да снема ръката, прави крачка
встрани (ако началникът подхожда отдясно – вляво; ако подхожда отляво – вдясно;
ако подхожда по фронта – вляво), след което
прави една-две крачки напред и се обръща
кръгом в готовност да съпроводи началника
пред фронта.
(4) На поздрава на началника „Здравейте,
войници!“ военнослужещите отговарят едновременно, високо и ясно, например: „Здраве
желаем, господин лейтенант“, и при обявяване
на благодарност със: „Служим на Република
България“.
(5) След отминаване на началника или
по команда „свободно“ командирът на отделението подава команда „СВОБОДНО! (На
ре-МЪК!)“, снема ръката си от шапката и
със строева крачка заема мястото си в строя.
Чл. 151. (1) За отдаване на чест в походен
строй в движение командирът на отделението на 20 – 25 крачки от началника командва
„Отделение, МИРНО, равнение на ДЯСНО!
(на ЛЯВО!)“.
(2) По командата „МИРНО!“ всички военнослужещи започват движение със строева
крачка, а по командата „Равнение на ДЯСНО!
(на ЛЯВО)“ едновременно обръщат глава
към началника и прекратяват движението на
ръцете или на незаетата с оръжието ръка. С
карабини „на рамо“ движението на свободната
ръка не се спира.
(3) Командирът на отделението обръща
глава към началника и поставя ръката си до
шапката (с оръжие – взема оръжието „през
рамо“).
(4) След подминаване на началника или
по командата „свободно“ командирът на отделението командва „СВОБОДНО!“ и снема
ръката.
(5) На поздрава на началника „Здравейте,
войници!“ или при обявяване на благодарност
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военнослужещите отговарят едновременно,
високо и ясно с начало – поставянето на
втория ляв крак на земята, като произнасят
всяка следваща дума на всеки следващ крак.
Г л а в а

с е д м а

СТРОЕВЕ НА ВЗВОДА
Раздел I
Разгънат строй и престрояване
Чл. 152. (1) Разгънатият строй на взвода
може да бъде едноредичен или двуредичен.
(2) Командата за построяване на взвода в
разгънат строй е „Взвод, в една редица (две
редици) – СТРОЙ СЕ!“.
(3) По тази команда командирът на взвода
застава в положение „мирно“, а отделенията
се построяват в една (две) редици вляво от
командира, както е показано на фиг. 40 и 41,
на определените интервали и дистанции.
1. Едноредичен строй.
Фиг. 40 – Разгънат едноредичен строй на взвода.

2. Двуредичен строй.
Фиг. 41 – Разгънат двуредичен строй на взвода

3. Двуредичен строй на взвод с численост
на екипажите (разчетите) от трима (четирима) души.
Фиг. 42 – Разгънат двуредичен строй на взвода
с численост на екипажите (разчетите) от трима
(четирима) души
фиг. 42а

фиг. 42б

(4) Построяването на взвод с екипажи
(разчети) от трима или четирима души е
показано на фиг. 42а, б.
(5) Със започване на построяването на отделенията (екипажите, разчетите) командирът
на взвода може да излезе от строя и да следи
за построяването им.
Чл. 153. Подравн яването, обръщането,
престрояването и другите действия на взвода
в разгънат строй се изпълняват по правилата
и командите, указани за отделението.

Построяването на взвод с екипажи (разчети) от трима или четирима
оказано на фиг. 42 а, б.
Със започване построяването на отделенията (екипажите, разчетите),
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7 да излезе от строя и да следи
Д Ъ Р за
Жпострояването
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рът на взвода
им.
. 153. Подравняването, обръщането,
действия на ремък (на рамо) и последващо
Раздел IIпрестрояването и другите оръжието
а в разгънат
строй
се
изпълняват
по
правилата
и
командите
указани
за на командата „Взвод, в колона по
подаване
Походен строй и престрояване в движение
ето.
един (по двама), ходом – МАРШ!“.
Чл. 154. (1) Походният строй на взвода
(2) По изпълнителната команда първото
може да бъде в колона
по трима
или четирима
Раздел
II
отделение в движение се престроява в коло(съобразно броя на отделенията), в колона по
на по един (двама) съгласно чл. 154, ал. 2,
двама
и в колона
по един.
Походен
строй и престрояване
в движение
а останалите отделения последователно се
(2) За построяване в походен строй копрестрояват и вървят едно след друго в тил
мандирът на взвода подава команда „Взвод,
натрима
първото отделение.
. 154. (1) Походният строй на взвода може да бъде в колона по
в колона по един (по двама, трима, четиЧл. 157. (1) Престрояването на взвода от
ирима (съобразно броя на отделенията), в колона по двама и в колона
рима) – СТРОЙ СЕ!“, след което застава
разгънат двуредичен (едноредичен) строй в
в положение „мирно“ с лице по посока на
За построяване в походен строй, командирът на взвода подаваколона
командапо трима (четирима) се извършва с
движението, а отделенията се строяват, както
обръщане
в колона
по един на
(по фиг.
двама,
след надясно при предварително вземане
е показано
43.трима, четирима)  СТРОЙ СЕ!”,
на
оръжието
на ремък (на рамо) и последващо
става в положение
„мирно” с лице
по посока
на движението, а
(3) Когато отделенията
са в състав
от трима
подаване
на
командата „Взвод, в колона по
ята се строяват,
както
е показано
на се
фиг.43.
(четирима)
души,
взводът
построява, както
трима (четирима), ходом – МАРШ!“.
Когатое отделенията
в състав
се
показано насафиг.
44. от трима (четирима) души, взводът
(2) По изпълнителната команда първото
а, както е показано
на фиг.44.
1. В колона
по трима.
отделение, движейки се с полукрачка, се
Фиг. 43
Походен строй на взвода в колона по
престроява в колона по един, а останалите
1. В колона
по –трима.
отделения с пълна крачка се изнасят вляво
фиг. 43  Походен строй на взводатрима
в колона по трима
на първото на определения интервал и също
се престрояват в движение в колона по един.
мв мо а сн пг г пк мк ко
(3) При изравняване на фронта с първото
отделение движението продължава с полуко кв
крачка, докато командирът на взвода подаде
команда „ПРАВО!“ или „Взвод – СТОЙ!“.
ко
Чл. 158. От колона по един (двама) в раз62
2. В колона по двама.
гънат едноредичен
(двуредичен) строй взводът
2.
В
колона
по
двама.
се
престроява
чрез
обръщане наляво.
Фиг. 44 – Походен строй на взвода в колона по
фиг. 44  Походен строй на взвода в колона по двама
Чл.
159.
(1)
От
колона
по трима (четиридвама
2. В колона по двама.
фиг. 44  Походен строй на взвода в колона по двама
ма) в колона по двама взводът се престроява
по командата „Взвод, в колона по двама,
мо сн г мк
ко
ко
ко кв
ходом – МАРШ!“ (в движение – „МАРШ!“).
мо сн г мк
мв а пг ко
пк кв
(2) По тази команда първото отделение
ко
ко
мв а пг пк
3.
В
колона
по
един.
върви
право и се престроява в движение в
3. В колона по един.
колона
по двама, както е посочено в чл. 145,
фиг.
45

Походен
строй
на
взвода
в
колона
по
един
Фиг.
45
–
Походен
строй
на
взвода
в
колона
по
3. В колона по един.
фиг. 45  Походен строй на взвода в колона
а останалите отделения изчакват на място
единпо един
изнасянето напред на първото, след което
3 отделение ко
2 отделение ко
1 отделение
ко
кв
започват движение в тил на движещото се
3 отделение ко
2 отделение ко
1 отделение
ко
кв
отпред отделение, като се престрояват в двифиг. 46  Походен строй на взвода с численост на екипажите (разчетите)
Фиг.
46
– Походен
строй
на
с численост
фиг. 46
 Походен
взвода
с численост
навзвода
екипажите
(разчетите)
от строй
тримана(четирима)
души
в колона
по двама
жение в колона по двама.
от трима (четирима) души в колона по двама
на екипажите
(разчетите) от трима (четирима)
Чл. 160. За престрояване на взвода от колодуши в колона по двама
на по трима (четирима) в разгънат двуредичен
кв
строй взводът предварително се престроява
ко ко
ко ко
ко кокв
в колона по двама.
Чл. 161. (1) От колона по трима (четирико ко
ко ко
ко ко
кв кв
ма) в колона по един взводът се престроява
по командата „Взвод, в колона по един,
Чл.
от от
разгънат
едноредичен
строй строй
в
Чл.155.
155.Престрояването
Престрояванетона навзвода
взвода
разгънат
едноредичен
в
ходом – МАРШ!“ (в движение – „МАРШ!“).
колона по един се извършва с обръщане на строя на дясно.
колона по един се извършва с обръщане на строя на дясно.
Чл. 156. (1) Престрояването на взвода от разгънат двуредичен
(2) По тази команда първото отделение
Чл.
156.
(1)
Престрояването
на
взвода
от
разгънат
двуредичен
(едноредичен) строй в колона по един (двама) се извършва с обръщане на
(едноредичен)
строй в вземане
колонанапо
един (двама)
с обръщане на върви право, а останалите отделения на мясдясно при предварително
оръжието
на ремък се
(наизвършва
рамо) и последващо
Чл.
155.
Престрояването
на
взвода
дясно
принапредварително
вземане
на оръжието
ремък
(на рамо)
иразпоследващо то изчакват изнасянето напред на първото.
подаване
командата
„Взвод,
в колона
по един (пона
двама),
ходом
– от
МАРШ!”.
подаване
на
„Взвод,команда
в колона
по един
(по
двама),в ходом
– МАРШ!”.
(2)
Покомандата
изпълнителната
първото
движение
се
гънат
едноредичен
строй
в отделение
колона
по
един
По команда „ПРАВО!“ на своите командири
(2) По
изпълнителната
команда
първото
отделение
в движение се
престроява
в колона
по един (двама),
съгласно
чл. 154,
ал. 2, а останалите
се последователно
извършва
седин
обръщане
на строя
надясно.
започват движение с пълна крачка последоотделения
престрояват
вървят
едно
на
престроява
в колона по се
(двама), исъгласно
чл. след
154, друго
ал. 2,в атилостаналите
първото отделение.
Чл.
156. (1)сеПрестрояването
на взвода
отделения
последователно
престрояват и вървят едно
след другоот
в тил на вателно след първото отделение.
Чл.отделение.
157. (1) Престрояването на взвода от разгънат двуредичен
първото
разгънат
двуредичен (четирима)
(едноредичен) сстрой
вна
Чл. 162. (1) От колона по един в колона
(едноредичен)
строй
в колона по трима
обръщане
Чл. 157. (1)
Престрояването
на взвода сеотизвършва
разгънат
двуредичен
колона
по
един
(двама)
се
извършва
с
обръдясно при предварително вземане на оръжието на ремък (на рамо) и последващо
(едноредичен)
строй в колона по трима (четирима) се извършва с обръщане на по трима (четирима) взводът се престроява
подаване
на командата
„Взвод,
колона по трима (четирима), ходом
щане
надясно
прив предварително
на–
по командата „Взвод, в колона по трима
дясно при
предварително
вземане
на оръжието на ремък вземане
(на рамо) и последващо
МАРШ!”.

подаване на командата „Взвод, в колона по трима (четирима), ходом –
МАРШ!”.
63
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(че т и ри ма), ходом – М А РШ!“ (в д ви же Раздел III
Отдаване на военна чест в строя и на място
ние – „МАРШ!“).
и в движение
(2) По изпълнителната команда първото
отделение се движи с полукрачка, а останаЧл. 166. (1) Личният състав от взвода
лите отделения в колони с пълна крачка се
отдава чест в строя на място и в движение,
изнасят вляво на първото на определения инкакто е указано за отделението в чл. 149,
тервал. При изравняване на фронта с първото
чл. 150 и чл. 151, по команда на командира
отделение движението продължава с полуна взвода.
крачка, докато командирът на взвода подаде
(2) В движение на взвода в колона по трима
команда „ПРАВО!“ или „Взвод – СТОЙ!“.
(четирима) при отдаване на чест командирите
Чл. 163. От колона по двама в колона по
на отделения (разчети, екипажи) не поставят
трима (четирима) взводът се престроява по кодясната си ръка до шапката.
мандата „Взвод, в колона по трима (четирима),
ГЛАВА VІIІ
(3) При движение на взвода с изпълнение
ходом – МАРШ!“ (в движение – „МАРШ!“).
на строева песен при отдаване на чест пеенето
Престрояването се извършва, както е посоГЛАВА се
VІIІ
прекратява.
СТРОЕВЕ НА РОТА
(БАТАРЕЯ)
чено в чл. 157.
Г л а в а
о с м а
Чл. 164. За събиране на взвода командирът
СТРОЕВЕ
НА РОТА (БАТАРЕЯ)
на взвода подава командата: „Взвод,
към мен
СТРОЕВЕ НА РОТА (БАТАРЕЯ)
бегом – МАРШ!“, по която отделенията бегомРаздел I
Раздел I
се събират при него с готовност за изпълнение
Раздели Iпрестрояване
Разгънат
строй
и престрояване
Разгънат
строй
на последващи команди и заповеди.
Чл. 165. Направлението за Разгънат
движение строй
на
Чл. 167. Разгънатият строй на ротата може
и престрояване
взвода се променя по командите и правилата,
да
бъде
или в линия
Чл. 167. Разгънатият строй на ротата едноредичен,
може да двуредичен
бъде едноредичен,
указани за походните строеве на отделението
взводни колони (взводовете в колони по трима
Чл. 167.
Разгънатият
строй на
ротата
дав колони
бъде едноредичен,
или
в линия взводни
колони
(взводовете
по трима или по
в чл.двуредичен
147.
или
поможе
четирима).

двуредичен или в линия взводни колони (взводовете в колони по трима или по
четирима).
четирима).

фиг. 47  Разгънат двуредичен строй на ротата

Фиг. 47 – Разгънат двуредичен строй на ротата

фиг. 47  Разгънат двуредичен строй на ротата

лр

лр

кв

33взвод
взвод

кв

3 3взвод
взвод

кв

22 взвод
взвод

кв

1 взвод

1 взвод

взвод
22 взвод

взвод
1 1взвод

кв

кв

мв мо

мв мо

ш

сн

сн

гс ЗКРЛ ЗКР КР

гс ЗКРЛ ЗКР КР

ш а асн сн

ш ш а а сн сн

фиг.
стройна
наротата
ротата
в линия
колониколони
Фиг.
48 – Разгънат
строй
навротата
в взводни
линияколони
взводни
фиг.48
48  Разгънат
Разгънат
строй
линия
взводни
лрлр

кв
кв

кв
кв

гс ЗКРЛ
кв кв мв мвмо мосн снгс ЗКРЛ
ЗКР ЗКР
КР КР
ш ш а

3 взвод

3 взвод

2 взвод

2 взвод

асн сн

1 взвод

1 взвод

Чл. 168. (1) В разгънат строй ротата се построява по командите: „Рота, в
168. (две
(1) В
разгънат
строй СЕ!”
ротата
построява
повзводни
командите:
„Рота,
една Чл.
редица
редици)
 СТРОЙ
илисе„Рота,
в линия
колони
– в
една
редица
(две
редици)

СТРОЙ
СЕ!”
или
„Рота,
в
линия
взводни
колони
–
СТРОЙ СЕ!”.
СТРОЙ
(2)СЕ!”.
С подаването на командата, командирът на ротата застава в положение
„мирно”
линията на фронта
за построяване.
(2) Снаподаването
на командата,
командирът на ротата застава в положение
(3)
Командирът
на
първия
взвод
подава
команда за построяване на взвода,
„мирно” на линията на фронта за построяване.
съгласно подадената от командира на ротата команда в ляво от командира на

(4)
(4) При
При започване
започване на
на строяването
строяването от
от първия
първия взвод,
взвод, командирът
командирът на
на ротата
ротата
може
да
излезе
от
строя
и
да
следи
за
построяването,
като
освобождава
място
може да излезе от строя и да следи за построяването, като освобождава място за
за
строяването
на
управлението
на
ротата
в
дясно
от
командира
на
първия
взвод
Б Р Острояването
Й 7
Д
Ъ
Р
Ж
А
В
Е
Н
В
Е
С
Т
Н
И
К
С
Т
Р.
на управлението на ротата в дясно от командира на първия взвод 9вв7
две
редици.
две168.
редици.
Чл.
(1) В разгънат строй ротата се
Чл. 169. Подравняването, обръщанията,
Заместникът
(заместниците)
на
командира
се
на
построява (5)
по командите:
„Рота,
в една реди(5)
Заместникът
(заместниците)
на престрояванията
командира на
на иротата
ротата
се строяват
строяват
на
другите действия
на ротата
десния
фланг,
в
ляво
от
него,
а
логистикът
на
ротата
–
на
левия
фланг
на
ротата.
ца (две
редици)
–
СТРОЙ
СЕ!“
или
„Рота,
в
в
разгънат
строй
се
извършват
по
правилата
десния фланг, в ляво от него, а логистикът на ротата – на левия фланг на ротата. и
линия взводни
колони – СТРОЙ СЕ!“.обръщанията,
командите,
указани за и
и взвода.
Чл.
престрояванията
другите
Чл. 169.
169. Подравняването,
Подравняването,
обръщанията,
престрояванията
иотделението
другите действия
действия
(2)
С
подаването
на
командата
командирът
на
вв разгънат
строй
се
по
командите
указани
II
на ротата
ротата
разгънат
строй
се извършват
извършват
по правилата
правилата и
иРаздел
командите
указани за
за
на ротата
застава
в положение
„мирно“
на
отделението
и
взвода.
Походен
строй
и
престрояване
в
движение
линията
на фронта
построяване.
отделението
и за
взвода.

(3) Командирът на първия взвод подава
Чл. 170. (1) Походният строй на ротата
команда за построяване на взвода съгласно
може
Раздел
Раздел II
II да бъде в колона по трима (четирима)
подадената от командира на ротата команда
или колона по двама, формиран от походвляво от командира на ротата. Останалите
ните строеве на взводовете и управлениеПоходен
строй
в
взводове по команда на своите
командири
Походен
строй и
исепрестрояване
престрояване
в движение
движение
то на ротата
един зад друг в следния ред:
строяват вляво от първия взвод по реда на
първо – управлението на ротата в колона
номерата (фиг.
47 и (1)
48).Походният строй на ротата може да бъде в колона по трима
Чл.
170.
по двама, и след него взводовете по ред на
Чл. 170. (1)
Походниятотстрой
(4) При започване
на строяването
първияна ротата може да бъде в колона по трима
номерата
в указания строй (по
двама, трима,
(четирима)
или
колона
по
двама,
формиран
от
взвод
командирът
на колона
ротата може
да излезе
(четирима)
или
по двама,
формиран
от походните
походните строеве
строеве на
на взводовете
взводовете
четирима).
и
управлението
на
ротата
един
зад
друг
в
следния
ред:
първо
–
управлението
на
от строя
и
да
следи
за
построяването,
като
и управлението на ротата един зад друг в следния
ред: първо
– управлението
на
(2) Заместникът
(заместниците)
на команосвобождава
място
запо
строяването
на упраротата
в
колона
двама
и
след
него
взводовете
по
ред
на
номерата
в
указания
ротатанавротата
колонавдясно
по двама
и след него взводовете
ред се
на строяват
номератапред
в указания
дира на по
ротата
строя на
влението
от четирима).
командира на
строй
(по
двама,
трима,
управлението
на
две
крачки
зад
командира
строй
(по
двама,
трима,
четирима).
първия взвод в две редици.
(2)
(заместниците)
командира
на
строяват
пред
ротата. Логистикът
застава
зад
(5) Заместникът
(заместниците)
на коман- на
(2) Заместникът
Заместникът
(заместниците)
на на
командира
на ротата
ротатанасе
серотата
строяват
пред
последния
взвод.
строя
на
управлението
на
две
крачки
зад
командира
на
ротата.
Логистикът
на
дирастроя
на ротата
се строяват на на
десния
на управлението
две фланг,
крачки зад командира
на ротата. Логистикът на
(3) Командирите на взводове се строяват
вляво
от него,
а логистикът
на ротата
– на
ротата
застава
зад
последния
взвод.
ротата
застава
зад
последния
взвод.
левия фланг на ротата.
пред строя на взводовете си.

(3)
(3) Командирите
Командирите на
на взводове
взводове се
се строяват
строяват пред
пред строя
строя на
на взводовете
взводовете си.
си.
Фиг. 49 – строй
Походен ротата
строй на ротатапо
в колона по двама
фиг.
фиг. 49
49  Походен
Походен строй на
на ротата вв колона
колона по двама
двама

ЛР
ЛР

кв
кв

кв
кв

кв
кв

мв
мв

мо
мо

сн
сн

ЗКР
ЗКР

ш
ш

аа

сн
сн

ЗКРЛ
ЗКРЛ

фиг.
на
колона
по
Фиг. 50 строй
– Походен
стройв
ротата
колона по трима
фиг. 50
50  Походен
Походен
строй
на ротата
ротата
в на
колона
по втрима
трима

ЛР
ЛР

кв3
кв3

кв2
кв2

кв1
кв1

гс
гс
управление
на
ротата
управление на ротата

КР
КР

КР
КР

Чл.
Чл. 171.
171. Построяването
Построяването на
на ротата
ротата вв походен
походен строй
строй вв колона
колона по
по трима
трима се
се

Чл.
171. Построяването
на ротата
в походен
(3) По изпълнителната
команда СТРОЙ
„МАРШ!“
извършва
по командата
„Рота,
в
по
(четирима;
двама)
извършва
„Рота, по
в колона
колона
по трима
трима
(четирима;
двама)на управлениСТРОЙ
започва
движението
на групата
строй
в колона по
по командата
трима се извършва
коСЕ!”
ето начело със заместниците с пълна крачка,
СЕ!”„Рота, в колона по трима (четирима;
мандата
а останалите
се движат
на място.
Чл.
172.
(1)
От
линия
взводни
колони
в
колона
ротата
двама) – СТРОЙ
СЕ!“.
Чл. 172. (1) От линия взводни колони
в походна
походна
колона
ротата се
се
(4)
След
придвижването
напред
на упраЧл.
172. (1) От
линия
взводни
колони
престроява
по
командите:
„Рота,
на
ре
–
МЪК!
(на
ра
–
МО!)”,
„В
походна
престроява по командите: „Рота, на ре влението
– МЪК!останалите
(на ра – взводове
МО!)”, „В
походна
по команда на
в походна
колона
ротата
сечетирима;
престроявапоподвама), след мен (в еди кое си направление),
колона
по
трима
(по
своите
командири
„ПРАВО!“
по реда на номеколона
по
трима
(по
четирима;
по
двама),
след
мен
(в
еди
кое
си
направление),
командите: „Рота, на ре-МЪК! (на ра-МО!)“,
рата и на установените дистанции (две крачки)
ходом
МАРШ!”.
ходом ––колона
МАРШ!”.
„В походна
по трима (по четирима; по
между предното формирование и командира
двама), след мен (в еди-кое си направление),
67
на задния взвод формират походната колона
67
ходом – МАРШ!“.
на ротата в заповяданото направление, като
(2) По думите „В походна колона“ командиколоната завършва логистикът на ротата на
рите на взводове излизат на две крачки пред
две крачки централно след последния взвод.
своите взводове, а заместникът (заместниците)
(5) Ако е необходимо, взводовете се прена командира на ротата пред управлението.
строяват в движение по команда на своите
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командири, както е указано от командира
(2) Командата за построяване на батальона
на ротата.
в разгънат строй е „Батальон,
Раздел I в линия ротни
Чл. 173. (1) От колона по трима (чети(взводни) колони –Разгънат
СТРОЙ
СЕ!“ или „Батастрой
рима) в линия взводни колони ротата се
льон, в две редици – СТРОЙ СЕ!“.
престроява по командата: „Рота, вляво в
Чл. 178. В линия взводни колони (в две
линия взводни колони, ходом – МАРШ!“ (в Чл. 177. (1) Разгънатият строй на батальона може да бъде в линия взвод
колони, в линия
ротнибатальонът
колони или двуредичен.
редици)
се строява, като всяка
движение – МАРШ).
(2) Командата
за
построяване
на батальона ввразгънат
е „Батальон
рота (батарея) се построява
линиястрой
взвод(2) По изпълнителната команда „МАРШ!“
линия ротни
(взводни)
колони
– СТРОЙ
СЕ!”
или „Батальон,
в две редиц
ни
колони
(в
две
редици)
с
интервал
между
групата за управление започва движение на
СТРОЙ СЕ!”.
взводовете една крачка, а между ротите две
място, а останалите взводове излизат вляво
Чл. 178. В линия взводни колони (в две редици) батальонът се стро
на линията на управлението (челния взвод)
Отделните
взводове
влявоколони
от ляво
като всяка крачки.
рота (батарея)
се построява
в линия взводни
(в две редици
и по команда на командирите на взводове
фланговата
рота
се
построяват
във
взводни
интервал между взводовете една крачка, а между ротите две
крачки. Отделн
„НА МЯСТО!“ започват движение на място
(в две редици)
двевзводни
крачки.
взводове в колони
ляво от лявофланговата
рота ссеинтервал
построяват във
колони (в
до формирането на разгънатия строй взводни
редици) с интервал
две
крачки.
Фиг. 51 – Ред за построяване на управлението
колони съгласно чл. 166. Движението на мясщаба на на
батальона
разгънат
строй
управлениетови щаба
на батальона
в разгънат строй
то продължава до подаването на командата фиг. 51  Ред иза построяване
„Рота, СТОЙ!“.
Чл. 174. От разгънат двуредичен строй в
колона по двама ротата се престроява чрез
s6 s5 s4 s3 s2 s1 ЗНЩ ГС ЗКЛ НЩ ЗК КБ
обръщане надясно, а от колона по двама в
разгънат двуредичен строй – чрез обръщане
наляво.
Раздел III
Отдаване на военна чест в строя и на място
и в движение

ЩАБ

Чл. 179. ВЧл.
линия
колониротни
батальонът
се строява
като всяка р
179.ротни
В линия
колони
батальо(батарея) сенът
построява
в
колона
по
трима
(четирима),
както
е
указано
Чл. 175. За отдаване на военна чест в строя
се строява, като всяка рота (батарея) се в чл. 170
дистанция между взводовете четири крачки и интервал между ротите
на място действията и командите са идентичпостроява
по трима (четирима),
самостоятелните
взводове вдвеколона
крачки. Самостоятелните
взводове се построя
ни с тези, указани за взвода и отделението,
с
както
е
указано
в
чл.
170,
с дистанция между
на левия фланг във взводни колони.
изключение на това, че командата се подава
взводовете
четири
крачки
интервал
между на десн
Заместниците
на командира
на ибатальона
се строяват
при приближаване на командира (началника) Чл. 180.
фланг в една
редица ипосамостоятелните
старшинство, а влявовзводове
от тях се построява
управлението
ротите
две крачки.
на 40 – 50 крачки от строя.
батальона по
отделения, като началниците
на отделения
са в първатана
редица.
Самостоятелните
взводове
се построяват
Чл. 176. (1) Чест в движение се отдава,

както е указано за отделението и взвода,
като заместниците на командира на ротата
и командирите на взводове също поставят
дясната ръка до шапката.
(2) Ако началникът задминава колоната
на ротата, команда за отдаване на чест не се
подава, а чест отдават само командирите от
взвод и нагоре при преминаване на началника
покрай съответното формирование.
Г л а в а

д е в е т а

левия фланг във взводни колони.
Чл. 180. Заместниците на командира на
батальона се строяват на десния фланг в
една редица по старшинство, а вляво от тях
се построява управлението на батальона по
отделения, като началниците на отделения
са в първата редица.
Раздел II
Походен строй

Раздел II

СТРОЕВЕ НА БАТАЛЬОН (ДИВИЗИОН,
Чл. 181. Походният строй на батальона
ЕСК АДРИЛА)
Походен строй
се състои от походните строеве на ротите
Раздел I
(батареите), управлението на батальона и
Разгънат
строй
Чл. 181. Походният
строй на батальона
се състои от походните
строеве
на по трима
самостоятелните
взводове
в колона
(батареите),
управлението
на батальона
и
самостоятелните
взводове
в
Чл. 177. ротите
(1) Разгънатият
строй
на батальо(четирима), един зад друг, на дистанция
две
тримавзводни
(четирима),
един взад друг,
на
дистанция
две
крачки
между
на може даколона
бъде вполиния
колони,
крачки между задната редица и командира
задната
редица
командира на движещото се
формирование.
линия ротни
колони
илии двуредичен.
наотзад
движещото
се отзад формирование.
фиг. 52  Походен строй на батальона
Фиг. 52 – Походен строй на батальона

КР

лог.р

КР

3 рота

2кр

КР

КР

2 рота

2кр

КР

1 рота

2кр

щ.рота

2кр

ЗНЩ ГС

ЩАБ

2кр

КБ

упр.

2кр

2кр

Чл. 182. (1) От разгънат строй батальонът се престроява в походна
колона по командата, например: „Батальон в походна колона, по пътя (или се
указва друго направление), по реда на построяването (или се указва друг ред на
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ДЪРЖАВЕН

Чл. 182. (1) От разгънат строй батальонът
се престроява в походна колона по командата,
например: „Батальон в походна колона, по пътя
(или се указва друго направление), по реда на
построяването (или се указва друг ред на следване), управлението напред, ходом – МАРШ!“.
(2) По думите „В походна колона“ заместниците на командира на батальона застават на
две крачки пред управлението на батальона;
а командирите на роти застават пред своите
роти на осем крачки, а на две крачки зад
тях – техните заместници пред управлението
на ротите, и командирите на взводове на две
крачки пред взводовете си.
(3) По изпълнителната команда „МАРШ!“
заместниците на командира на батальона
започват движение в указаното направление,
следвани от управлението и ротите (батареите, взводовете) в указания ред, като при
необходимост се престрояват в движение и
се движат на указаните в чл. 179 дистанции.
(4) Командирът на батальона се движи
на десет крачки пред командира на първото
формирование.
Чл. 183. От походна колона в разгънат
строй батальонът се престроява по команда,
в която се указва мястото и фронтът на строяването и в какъв строй, например: „Батальон, вляво в линия взводни (ротни) колони,
ходом – МАРШ!“ (в движение – „МАРШ!“).
Формированията на батальона повиват фронта
в указаното направление, при необходимост
се престрояват в движение в указания в командата строй и застават на указаното място
в заповядания разгънат строй.
Раздел III
Отдаване на военна чест в строя на място
и в движение
Чл. 184. Чест в строя на място и в движение се отдава по правилата на чл. 175 и 176.
Чл. 185. При отдаване на чест в движение
командата, подадена от командира на батальона се повтаря от командирите на роти
(освен челната).
Г л а в а

д е с е т а

СТРОЕВЕ НА КОРАБНИЯ ЕКИПАЖ
(ДИВИЗИОН)
Раздел I
Разгънат строй
Чл. 186. (1) Разгънатият строй на екипажа
може да бъде едноредичен, двуредичен или с
повече редици в зависимост от числеността на
екипажите с линейна, „Г“- или „П“-образна
форма в зависимост от мястото и целта на
построяване съгласно „Книгата с корабни
разписания“ на съответния проект кораби.
(2) В разгънат строй екипажът се строява на борда на кораба по командата „Екипаж, в една редица (в две или повече редици) – СТРОЙ СЕ!“.

ВЕСТНИК
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Раздел II
На борда на кораба
Чл. 187. (1) Като подаде командата, командирът (помощник-командирът) на кораба застава в положение „мирно“ с лице
към фронта на строяването; бойните части
(сектори) се строяват вляво от командира в
последователност, съответстваща на указаната
в длъжностното разписание на кораба.
(2) В двуредичен (многоредичен) строй
последният ред на всяка бойна част (сектор)
и група (секция) трябва да бъде пълен.
(3) Със започване на строяването подалият
команда излиза от строя и следи за построяването на екипажа.
Чл. 188. (1) В зависимост от числеността на
бойните части (секторите) и групите (секциите)
те се построяват аналогично на отделения с
численост от осем, четирима или трима души.
(2) Подравняването, обръщанията и другите действия на екипажа в разгънат строй
се изпълняват по правилата и командите,
указани за отделението.
(3) Престрояването на екипажа от едноредичен в двуредичен строй се извършва,
както е посочено в чл. 138. При преброяване
на екипажа на първи и втори по бойни части
(сектори) командирите на бойни части (сектори) и групи (секции) не влизат в разчета.
Раздел III
На пирса и на брега
Чл. 189. (1) Разгънатият строй на екипажа
на пирса може да бъде двуредичен или по бойни части (сектори) в колони по двама (трима
или повече), аналогично на построяване на
ротата в линия взводни колони.
(2) При необходимост екипажът може да
бъде строен и в едноредичен строй.
(3) В разгънат строй екипажът се строява
на пирса по командите „Екипаж, в две редици – СТРОЙ СЕ!“ или „Екипаж, по бойни
части (сектори) – СТРОЙ СЕ!“.
Чл. 190. (1) Разгънатият строй на корабния
дивизион се състои от разгънатите (двуредични/многоредични или по бойни части/
сектори – фиг. 54) строеве на екипажите на
корабите от дивизиона или разгънат строй
по корабно (общ блоков строй на отделните
корабни екипажи – фиг. 53).
(2) В разгънатия строй на корабния дивизион на десния фланг се строява управлението
(щабът).
(3) Екипажите на корабите от дивизиона
се строяват след управлението, като първи е
този на флагманския кораб на дивизиона, а
останалите по реда на бордовите им номера
на корабите.
(4) Началникът на щаба на дивизиона застава вдясно от управлението като интервалите
между екипажите на корабите и три крачки.

строеве на екипажите на корабите от дивизиона или разгънат строй по корабно
(общ блоков строй на отделните корабни екипажи – фиг. 53).
(2) В разгънатия строй на корабния дивизион на десния фланг се строява
управлението (щаба).
С Т(3)
Р.Екипажите
1 0 0 на корабите от дивизиона се строяват
Д Ъ Рслед
Ж управлението,
АВЕН
като първи е този на флагманския кораб на дивизиона, а останалите по реда на
бордовите им номера на корабите.
(5)Началникът
За построяване
на застава
корабния
(4)
на щаба на дивизиона
в дясно отдивизион
управлението, като
интервалите
между екипажите
на корабите и три крачки
.
командирът
на дивизиона
отдава
заповед,
(5) За построяване на корабния дивизион, командирът на дивизиона отдава
в която
указва: целта, времето, мястото и
заповед, в която указва: целта, времето, мястото и реда за построяване, формата
заи снаряжението.
построяване, формата на облеклото
нареда
облеклото

и снаряжението.

фиг. 53  Разгънат строй на дивизиона по корабно /общ блоков строй на отделните кораби/

Фиг. 53 – Разгънат строй на дивизиона по корабно (общ блоков строй на отделните кораби)
Кр
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фиг. 54  Разгърнат строй на дивизиона по бойни части/сектори

Фиг. 54 – Разгърнат строй на дивизиона по
бойни части/сектори
Кр
1к

УПРАВЛЕНИЕ /ЩАБ
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Раздел IV
Походен строй на корабния екипаж
Раздел IV

Чл. 191. (1) Походният строй на екипажа
Походен
строй на корабния
може да бъде общ
(блоков)
– в екипаж
колона по трима
(четирима или повече) или колона по двама.
Чл. 191. (1) Походният строй на екипажа може да бъде общ (блоков)  в
(2)по Строяването
на или
екипажа
на място в
колона
трима (четирима или повече)
колона по двама.
Строяванетострой
на екипажавнаколона
място в общ блоков
строй в колона
трима
общ(2)блоков
по трима
(попоче(по четирима или повече) се извършва по командата „Екипаж, в колона по
тирима
или
повече)
се
извършва
по
командата
трима (по четирима или повече) – СТРОЙ СЕ!”.
(3) По тази в
команда
екипажътпо
се строява,
както(по
е показано
на фиг. 55 и
„Екипаж,
колона
трима
четирима
приложение 9.
или
повече) – СТРОЙ СЕ!“.
(3) По тази
◘ команда
◘ ◘ ○ екипажът
○ ○ ● ● се строява,
както е показано
на
фиг.
55
◘ ◘ ◘ ○ ○ и○приложение
● ● ◘ □ ■№ 9.
Фиг. 55 – Походен
екипаж
◘ ◘ ◘строй
○ ○на ○корабния
● ●
общ (блоков)
фиг. 55  Походен строй на корабния екипаж общ (блоков)

Чл. 192. (1) Походният строй на корабния екипаж  общ (блоков) се води
от командира на кораба, като на две крачки след него се построява помощник
командирът, а трети е сигналистът (барабанчик), ако има такъв.
(2) В походна колона по двама, екипажът се престроява от разгънат
двуредичен строй чрез обръщане надясно, а от колона по двама в разгънат
двуредичен строй – чрез обръщане на място наляво.

Чл. 192. (1) Походният строй на корабния74
екипаж – общ (блоков), се води от командира
на кораба, като на две крачки след него се
построява помощник-командирът, а трети
е сигналистът (барабанчик), ако има такъв.
(2) В походна колона по двама екипажът
се престроява от разгънат двуредичен строй
чрез обръщане надясно, а от колона по двама
в разгънат двуредичен строй – чрез обръщане
на място наляво.
(3) От разгънат строй по бойни части в
походна колона по двама екипажът се престроява по команда „В походна колона по
двама, след мен, ходом – МАРШ!“.
(4) По командата „В походна колона“ командирите застават на две крачки пред своите
бойни части (сектори) и групи (секции).
(5) По изпълнителната команда започва да
се движи дяснофланговата бойна част, като
останалите маршируват на място.

ВЕСТНИК
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(6) След изравняване с последния в строя
на предходното формирование по команда от
своя командир „ПРАВО!“ започва движение
и следващото формирование.
(7) От походна колона по двама в разгънат
(3) От разгънат
строй почасти
бойни части
в походна колона
двама, екипажът
строй
по бойни
екипажът
се попрестросе престроява по команда „В походна колона по двама, след мен, ходом –
ява
по
командата
„Екипаж,
вляво
по
бойни
МАРШ!”.
части,
ходом „В– походна
МАРШ!“.
(4) По командата
колона” командирите застават на две крачки
пред своите
части(1)
(сектори)
групи (секции). на корабния
Чл.бойни
193.
Стирояването
(5) По изпълнителната команда започва да се движи дясно фланговата
дивизион
в
походен
строй се формира от
бойна част, като останалите маршируват на място.
последователните
походни
строевеформирование,
на еки- по
(6) След изравняване с последния
в строя на предходното
команда
от своя
„ПРАВО!”кораби,
започва движение
следващото
пажите
накомандир
отделните
като иводещ
формирование.
е строят на управлението (щаба) на диви
(7) От походна колона по двама в разгънат строй по бойни части екипажът
56.
се зиона
престроява–по фиг.
командата
„Екипаж, вляво по бойни части, ходом – МАРШ!”.
(2)193.Отделните
могатстрой
да се
Чл.
(1) Строяването корабни
на корабния екипажи
дивизион в походен
формира
походни
строеве по
на екипажите
отделните
бъдатот впоследователните
блоков строй
колона
трима,начетикораби,
катоили
водещповече,
е строят на управлението
(щаба) на дивизиона
 фиг. 56.
рима
в последователно
построени
(2) Отделните корабни екипажи могат да бъдат в блоков строй колона по
в колона по двама, по бойни части.
трима, четирима или повече, в последователно построени в колона по двама, по
бойни части.

73

Фиг. 56 – Походен строй на дивизиона по
блокове

◘ ○ ●

◘ ○ ●

○ ● ●

◘ ○ ● □ ■

◘ ○ ● □ ■

○ ● ● ◘ □■

◘ ○ ●

◘ ○ ●

○ ● ●

I кораб

ЩАБ на дивизиона

II кораб

(3) Строят
води
командира
фиг. 56се
 Походен
стройот
на дивизиона
по блокове на дивизиона на 10 крачки от щаба на дивизиона, на
две
крачки след него се построява началникът
(3) Строят се води от командира на дивизиона на 10 крачки от щаба на
на щаба,
трети
сигналистът
(барабанчик),
дивизиона,
на двеакрачки
след е
него
се построява началникът
на щаба, а трети е
сигналистът
(барабанчик),
ако има
такъв.ако има такъв.
(4) Сигналистът (барабанчикът) е един за целия строй на дивизиона. Когато
Сигналистът
(барабанчикът)
е един
за на
той е в(4)
състава
на походния строй
на дивизиона, пред походните
колони
корабните
не се на
поставя
такъв – фиг. 57. Когато той е в
целияекипажи,
строй
дивизиона.
(5) Във всички случаи, когато има строяване в общ блоков строй,
състава
на походния строй на дивизиона, пред
категориите военнослужещи са подредени  като в предните редици са офицерите
колони
на корабните
екипажикандидати
не
в походните
екипажите на корабите
(дивизиона),
след тях офицерските
старшини/сержанти
в последните
редици са
матросите от екипажите.
се поставя итакъв
– фиг.
57.
(5) Във всички случаи, когато има строяване в общ блоков строй, категориите военнослужещи са подредени – като в предните 75
редици са офицерите в екипажите на корабите
(дивизиона), след тях офицерските кандидати
старшини/сержанти и в последните редици
са матросите от екипажите.
Фиг. 57 фиг.
– Походен
строй
на дивизиона
57  Походен строй
на дивизиона
в колона по двама в колона
по двама

◘ ○
◘ ○
бч/
сектор

○

◘ ○

○

◘ ○
бч/
сектор

◘ ○
◘ ○

□ ■

бч/
сектор

○●●●
○●●●

◘ □ ■

ЩАБ на дивизиона

I – ви кораб

Г л а в а
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СТРОЕВЕ НА БРИГАДА (БАЗА, ПОЛК)
Раздел I
Разгънат строй
Чл. 194. (1) Разгънатият строй на бригадата (базата, полка) се състои от батальоните, дивизионите и самостоятелните роти
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(взводове), построени в линия взводни или
ротни колони.
(2) В разгънатия строй на бригадата (базата,
полка) на десния фланг на линията за строяване застават знаменосецът с бойното знаме,
асистентите и водачът на знамето, а вдясно от
тях се построяват заместниците на командира
на бригадата (базата, полка). Вляво от бойното
знаме се построяват последователно: щабът
на бригадата (базата, полка), като в първата
редица са началниците на отделения, а зад тях
в колони личният състав на отделенията; по
реда на номерата батальоните (дивизионите)
и самостоятелните роти (батареи и взводове).
Интервалите между тях са три крачки.
Чл. 195. За построяването на бригадата (базата, полка) командирът на бригадата (базата,
полка) отдава заповед, в която указва: целта,
мястото, времето и формата на облеклото и
снаряжението; каква бойна и друга техника
да има в строя на формированията.

челните формирования на своите батальони
(дивизиони), като същото правят и командирите на самостоятелни роти (батареи). По
тяхна команда подчинените им формирования
започват движение в указаните направление и ред. Дистанциите между батальоните
(дивизионите) на място са три крачки, а в
движение – десет крачки.
Чл. 198. (1) Престрояването на бригадата
(базата, полка) от походна колона в разгънат
строй се извършва по заповед или команда
от командира на бригадата (базата, полка).
(2) В заповедта командирът указва мястото
и вида на разгънатия строй, реда и фронта
за построяване.
(3) По командата за престрояване на бригадата (базата, полка) от походна колона в разгънат строй например: „Бригада, вляво, в линия
ротни (взводни) колони, ходом – М АРШ“
(в движение – „МАРШ“), формированията,
повивайки фронта в указаната посока, по
команда от своите командири формират указания разгънат строй.
Раздел II
Чл. 199. (1) За отдаване на чест в строя на
Походен строй
място и в движение командирът на бригадата
Чл. 196. (1) Походният строй на бригада(базата, полка) подава командата: „Бригада,
та (базата, полка) се формира от походните
(база, полк) МИРНО, равнение на-ДЯСНО!
строеве на управлението, щаба, батальоните
(на-ЛЯВО, на-СРЕДАТА)“.
(дивизионите) и самостоятелните роти (бата(2) Когато формированията са с оръжие и в
реи) и взводове.
разгънат строй на място, вместо равнение на
(2) При строяване на място в походна ко......, се подава команда „За среща от ДЯСНО
лона формированията от бригадата (базата,
(от ЛЯВО; по ФРОНТА) за по-ЧЕСТ!“.
полка) пристигат на мястото за строяване и
(3) Като подаде командата в строя на
заемат указаните им места.
м ясто, командирът на бригадата (базата,
Чл. 197. (1) Престрояването от разгънат
полка) подхожда към началника и рапортува
строй в походна колона на бригадата (базата,
например: „Господин генерал-майор, шейсет
полка) се извършва по командата например:
и първа бригада е построена по Ваша заповед
„Бригада (база, полк), в походна колона, по пътя
за провеждане на строеви преглед. Командир
(или се указва друго направление), по реда на
на бригадата – бригаден генерал Иванов“.
построяването (или се указва друг ред на следЧл. 200. При движение в походен строй
фиг. 58  Разгънатнапред,
строй на бригадата
полка) в линия ротни
или взводни колони
ване), управлението
ходом (базата,
– МАРШ!“.
командата
за отдаване на чест, подадена
(2) По командата „В походна колона“ коот командира на бригадата (базата, полка),
мандирите на батальони (дивизиони) излизат
се повтаря от командирите на батальони
ІІ
II
II
II
II
II
х
от строя и застават на десет крачки пред
(дивизиони).
Команд
фиг. 58  Разгънат строй на бригадата (базата, полка) в линия ротни или взводни колони
ВД

G8

G7

G6

G5

G4

G3

G2

G1

G0 ЗНЩ

Знаме

Командване К

3 кр
3 кр
3 кр
3 кр
3 кр (базата,
2кр
2 кр
2кр
Фиг. 58 –3 крРазгънат
строй
на бригадата
полка) в линия ротни или взводни
колони
ІІ
II
II
II
II
II
х
БЛО

формирования
батальони
оркестър
за бойно осигуряване (щабен, механизирани, танкови)
ВД G8
G7
дивизиони)
3(батальони,
кр
3 кр
3 кр

БЛО

формирования

3 кр

3 кр

батальони

3 кр

2кр

Команд

G6

G5

G4

G3

G2

G1

G0 ЗНЩ

2 кр

Знаме

Командване К
2кр

оркестър

(щабен, механизирани, танкови)
за бойно
фиг.
59 осигуряване
Походен строй
на бригадата (базата,полка) в колона
(батальони, дивизиони)

Фиг. 59 – Походен строй на бригадата (базата, полка) в колона
ЩАБ

командване

фиг. 59  Походен строй на бригадата (базата,полка) в колона

ВД

оркестър

командване

ЩАБ

оркестър
ВД

Х
Кр

Х
Кр
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или ротни колони на установените от устава
интервали и дистанции между машините и
формированията. При това личният състав се
намира в машините или се строява пред машините в едноредичен или двуредичен строй,
в линия взводни или ротни колони така, че
последната редица да се намира пред машините, не по-близо от три крачки (фиг. 60 – 63);
механик-водачите и шофьорите на машини
застават в строя на формированията си.

д в а н а д е с е т а

СТРОЕВЕ НА МАШИНИ НА ВОЕННИТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
Раздел І
Общи положения
Чл. 201. В разгънат строй машините на
формированията се строяват на една линия
по фронта в линия машини, в линия взводни

Фиг. 60 – Строяване на отделението и екипажа
ВО

А

Г

МВ

А

ПГ

МК КО
МВ

ПК

М

КТ

3 кр (2 м)

3 кр (2 м)

Фиг. 60а

Фиг. 60б

а) пред бойната машина на пехотата

б) пред танка

Фиг. 61 – Строяване на взвода с личния състав пред машините
ЗК

МО

А

Г

МК

МВ

А

ПГ

ПK

KO

МО

А

Г

МВ

А

ПГ

МК КО

МО

А

Г

ПК

МВ

А

ПГ

3м

МК КО

КВ

ПК

3м

(личният състав в двуредичен строй, а машините в линия)
Фиг. 62 – Строяване на ротата в линия взводни колони с личен състав пред машините
3

Л

1

2

ГС

ЗК

К

Гр. за упр. 3 кр (2 м)

Спец. и лог.
подр.
5м

5м

5м

10 м

10 м

3 взвод

2 взвод

1 взвод

(личният състав и машините – в линия взводни колони)
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Чл. 202. В походен строй машините се
подреждат в колона, а формированията се
строяват в колони едно след друго на дистанции, установени от устава или по заповед
на командира.
Чл. 203. (1) Преди качване на машини във
формированията при необходимост се прави
разчет на военнослужещите и материалната част
по машини и се посочва начинът на качването.
(2) Преди качването на личния състав в
машините се проверява дали е изпразнено
оръжието; ако превозването се извършва със
заредено оръжие, проверява се дали е поставен
предпазителят, а ножовете се снемат.
Чл. 204. (1) На всяка машина измежду офицерите или сержантите се назначава старши
на машината, на когото е подчинен целият
личен състав, включително и шофьорът.
(2) Забранява се старшият на машината
да взема управлението на машината (с изключение на случаите, при които водачът е
в състояние, което не му позволява да управлява машината).
(3) Командирът на формированието (старшият на машината) наблюдава за сигналите на
старшия началник, а в откритите автомобили
освен това се назначава и наблюдател, който
сяда в десния преден ъгъл на каросерията на
автомобила.
(4) За наблюдаване закрепването на страничните ключалки на каросерията на автомобила по време на движение се назначават
„странични“ военнослужещи, които седят на
крайните места при предния и задния капак.
(5) Движещите се отзад машини, теглената
техника и ключалките на задната врата на
бойната машина на пехотата и на бронетранспортьора (дясната ключалка на задния капак

С Т Р. 1 0 3

на автомобила) се наблюдават от войника,
който седи на дясната седалка на задната
стена (задния капак на автомобила).
Чл. 205. (1) По командата (сигнала) „ПРИ
МАШИНИТЕ!“ личният състав, превозван с
бойна машина на пехотата и с бронетранспортьор, а също с автомобил и десантен танк,
се строява до машините, както е посочено
на фиг. 63.
(2) При качване отстрани личният състав
на формированието се строява така, че челата
на колоните да бъдат на линията на задните
колела (ролки) на машините.
Чл. 206. По командата (сигнала) „ПРИ
МАШИНИТЕ!“ екипажите на танковете се
строяват пред танковете в едноредичен строй.
Командирът на танка застава на две крачки
пред дясната верига; останалият състав на
екипажа – вляво от командира (фиг. 63).
Чл. 207. (1) Командирът, механик-водачът
и мерачът на бойна машина (МТЛБ, БТР)
се качват в машината през определените за
тях люкове, а личният състав – през задния
люк или през задната врата. В автомобилите
военнослужещите се качват от левия, десния
и задния капак, в автомобил със затворена
каросерия – от задния капак. Качването на
личния състав в другите машини се извършва,
както е удобно.
(2) Не се разрешава качването на машините от левия капак, когато те се намират от
дясната страна на пътя.
Чл. 208. Преди качване в бойните машини на пехотата и в бронетранспортьорите по
командата (сигнала) „ПРИ МАШИНИТЕ!“
назначените военнослужещи отварят задните
капаци (капаците на входните люкове) на десантното отделение; при автомобилите, ако е
необходимо, шофьорите отварят задния капак.

Фиг. 63 – Строяване на батальона с личния състав пред машините
КР

КР

КР

КВ

КР

ГС ЗКР КР

НЩ ЗКБ КР

Група за упр.
Упр. на бат.

4 кр
КВ

4 кр
КВ

3 кр (2 м)
5м

5м

5м

5м

5м

5м
10 м

10 м

Специални и
логистични
подразделения

Артилерийски
подразделения

3 рота

2 рота

1 рота

(личният състав и машините в линия ротни колони)
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Фиг. 64 – Строяване на личния състав за качване
КО

КО

2 кр.

МК

А

ПК

ПГ

А

Г

КВ

В

2 кр.

1 кр.

МВ

В

МО

А

МК

МК

А

ПК

ПК

Г

А

ПГ

А
ПГ
Г

МК

КО
МК

а)

ПК

КО

КТ

ПК
А
А

МК

КО

ПК

Г

А

ПГ

А

А

ПГ

1 кр.

Г
МО

МО
МВ

М

2 кр.

1 кр.

Десен капак на автомобила

МО

Ляв капак на автомобила

МВ

Задна част на
автомобила

ПГ

Г

б)

А

МВ
КО
А

МО МВ

г)

в)

а) – през задната врата на бойната машина (МТЛБ) на пехотата; б) – през люковете на броне
транспортьора; в) – през десния, левия и задния капак на автомобила; г) – като десант до танка за
качване отстрани.

Чл. 209. (1) По командата „ПО МЕСТАТА
СИ!“ личният състав бързо заема своите места
в машините (фиг. 65 и фиг. 66).
(2) При качването се използват колелата,
веригите и стъпалата.
(3) При качването оръжието се взема,
както е удобно, с изключение на ротните
картечници, които се предават на качилите
се военнослужещи или на стоящите отзад.
След качването оръжието се поставя между
коленете и се придържа с две ръце. По команда
на командира на формированието автоматите
може да бъдат взети в положение „на гърди“.
(4) Раници те (мешк и те) се снемат по
указание на командира на формированието
(старшия на машината) и се поставят на определените места в машината.
(5) Командирът на формированието (старшият на машината) следи за правилността на
качването на личния състав, а след завършване на качването проверява закрепването на
ключалките на вратите (люковете) и капаците,
след което заема своето място в бойната машина на пехотата (в бронетранспортьора – на
седалката за командира на машината, а в
автомобила – до шофьора или по указание
на старшия командир в левия преден ъгъл
на каросерията на автомобила).

(6) Ако мястото за командира на машината
е заето от старшия командир, командирът
на отделението или взвода се разполага в
десантното отделение на машината.
(7) След завършване на качването се затварят задните врати (входните люкове, капаците).
Фиг. 65 – Разполагане на личния състав
КО

В

МВ

А

А

KO

МО

МO
МК

А

ПК

ПГ

А

Г

ПК

МК
А

Г

ПГ

a)
б)
а) – в бойна машина на пехотата; б) – в бронетранспортьор.

Чл. 210. Екипажът на танка по командата
(сигнала) „ПО МЕСТАТА СИ!“ едновременно
се обръща кръгом и бързо заема местата си
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в ред, указан от командира, като се вземе
под внимание разположението на екипажите
в машините и разположението на люковете.
Чл. 211. (1) Качването на десанта в танка
(бойната машина) на място се извършва отстрани. Ако качването на десанта отстрани е
невъзможно, тази дейност се извършва откъм
задната част на танка (бойната машина). При
това оръжието се взема, както е удобно, с
изключение на ротните картечници, които се
предават на качилите се вече военнослужещи
или на стоящите отзад.
(2) Военнослужещите се разполагат в танка
(бойната машина), като спазват мерките за
безопасност и реда за подреждане, указани
от командира.
(3) По отношение на спазването на правилата за качването на личния състав и
разполагането му в танковете командирът
на превозваното като десант формирование
изпълнява указанията на командира на танковото формирование и след качването докладва
на него и на своя непосредствен началник.
Фиг. 66 – Разполагане на личния състав в
каросерията
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фиг. 66а
фиг. 66б
а) в автомобила на надлъжни пейки (там
където се предвиждат снайперисти по длъжностно разписание, същите седят до командира
на отделението);
б) в лек автомобил с повишена проходимост.

Чл. 212. (1) За тръгване на формированието
предварително се подава командата (сигналът)
„ПАЛИ!“, по която се запалват и загряват
двигателите на машините.
(2) По командата (сигнала) „МАРШ!“ всички машини тръгват едновременно в строя, в
който са били на място, или се престрояват
по команда (сигнал) на командира, като при
движение се спазват установените дистанции и
интервали. Ако дистанциите между машините са били не повече от 10 метра, машините
започват да се движат една след друга, като
вземат установените дистанции.
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(3) Редът и скоростта за движение, както и
редът за спирането за почивка се определят
въз основа на заповед (указания) на ръководителя на марша.
(4) Дистанциите между машините зависят
от скоростта и условията за движение и средно
могат да бъдат 25 – 50 метра. За изменение на
дистанциите се подават командите (сигналите)
„УВЕЛИЧИ ДИСТАНЦИИТЕ!“, „НАМАЛИ
ДИСТАНЦИИТЕ!“.
Чл. 213. (1) Завоите в движение може да
се извършват последователно след направляващата машина или едновременно с всички
машини от формированието.
(2) За последователно завиване кръгом по
командата (сигнала) „ВНИМАНИЕ, ПРАВИ,
КАКВОТО ПРАВЯ АЗ!“ челната машина с
намалена скорост завива кръгом (прави 1/2
кръг) и продължава движението си в обратна
посока. Останалите машини, пристигайки до
мястото на завоя на челната машина, също
завиват и продължават движението.
(3) За едновременно завиване надясно (наляво, кръгом) се подава командата (сигнала)
„ВСИЧКИ НАДЯСНО! (ВСИЧКИ НАЛЯВО,
ВСИЧКИ КРЪГОМ)“, по командата „ВСИЧКИ
НАДЯСНО! (ВСИЧКИ НАЛЯВО)“ машините
едновременно завиват в посоченото направление и продължават движението. По командата
(сигнала) „ВСИЧКИ КРЪГОМ!“ всяка машина
спира, без да намалява дистанцията, завива
наляво кръгом (прави 1/2 кръг) и продължава
движението в обратно направление.
(4) При необходимост да се освободи пътят
от колоната в движение се подава командата
(сигналът) „ПРЕМИНИ ВДЯСНО!“. По тази
команда (сигнал) всички машини в колоната
едновременно се отклоняват от платното на
пътя и продължават по десния банкет или
вдясно от пътя.
Чл. 214. (1) Машините се спират по командата (сигнала) „СТОЙ!“, по която машините
се приближават до спрялата отпред машина
и последователно се спират на дистанции, не
по-малки от 10 м, или на дистанции, установени от командира.
(2) Преди спиране на колоната машините
се отвеждат на десния банкет или вдясно от
пътя. Кръстовищата, разклоненията на пътищата, мостовете, дефилетата, железопътните
прелези, входовете на къщите и местата за
влизане в дворовете трябва да се оставят
свободни, дори и да се нарушава дистанцията.
(3) Ако е необходимо, след спирането се
подава команда (сигнал) „ГАСИ!“.
Чл. 215. (1) Слизането на личния състав
от машините се извършва по команда „ПРИ
МАШИНИТЕ!“ например: „Отделение (взвод,
рота), от дясната (лявата) страна и задната
врата (задния капак) – ПРИ МАШИНИТЕ!“:
1. от бойните машини на пехотата – през
люковете и задната врата;
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2. от бронетранспортьорите – от лявата и
дясната страна, както и от горните люкове;
3. от автомобилите – от дясната, лявата и
задната страна; от автомобили със затворена
каросерия – откъм задния капак;
4. слизането от другите машини се извършва, както е удобно.
(2) По изпълнителната команда (сигнал)
личният състав бързо слиза от машините и
се строява около тях (фиг. 64) или действа
по команда (заповед) на своите командири.
(3) При слизане от машините оръжието се
взема, както е удобно, а ротните картечници
се предават на по-напред слезлите военнослужещи.
(4) Не се разрешава слизането от лявата
страна на машините, които се намират в
дясната страна на пътя.
Раздел ІІ
Строеве на взвода
Чл. 216. (1) Разгънатият строй на взвода
е линия машини (фиг. 67), като интервалите
между машините са 3 метра.
(2) В разгънат строй взводът се строява
по командата (сигнала) „Взвод в линия машини – МАРШ!“.
(3) Като подаде командата, командирът на
взвода насочва своята машина с челната част
към фронта за строяване на взвода; останалите
машини се строяват по реда на номерата на
една линия вляво от машината на командира,
като спазват установените интервали.
Чл. 217. (1) Походният строй на взвода е
колона (фиг. 68). Дистанциите между машините при строяване на място и на спирките
са 10 метра, в движение – 25 – 50 метра;
машината на командира на взвода е в челото
на колоната.
(2) Строяването на взвода в колона, както и
престрояването му в линия машини в колона
се извършват по командата (сигнала) „Взвод
в колона – МАРШ!“.
(3) При престрояване на взвода от линия
машини в колона зад машината на командира
на взвода се движат по реда на номерата на
установените дистанции останалите машини
от взвода (фиг. 69).
(4) От колона в разгънат строй – линия
машини (фиг. 70) взводът се престроява, както
е указано в чл. 216.
Фиг. 67 – Строй на
взвода в линия
машини

Фиг. 68 – Походен
строй на взвода в
колона
1
10 м (в движение 25 – 50 м)

2
10 м (в движение 25 – 50 м)

3

3м

2

3м

1
3
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Фиг. 69 – Престрояване на взвода
от линия машини
в колона

Фиг. 70 – Престрояване на взвода
от колона в линия
машини

1

3

2

1

2

1

3

3

2

2

3

1

Раздел ІIІ
Строеве на рота (батарея)
Чл. 218. (1) Разгънатият строй на ротата
може да бъде в линия машини (фиг. 71) или
в линия взводни колони (фиг. 72).
Фиг. 71 – Разгънат строй на ротата в линия
машини
3м

3м

3м

3м

3м

3м

3м

3м

3м

(2) В разгънат строй в линия машини или
в линия взводни колони ротата се строява по
команда (сигнал) „В линия машини (в линия
взводни колони) – МАРШ!“.
Фиг. 72 – Разгънат строй на ротата в линия
взводни колони
3

2

1

10 м

10 м

(3) Като подаде командата (сигнала), командирът на ротата насочва своята машина
с челната част към фронта за строяване на
ротата или посочва мястото за строяване на
първи взвод. Взводовете по реда на номерата
се строяват в линия машини (в колони) вляво
от машината на командира на установените
интервали и дистанции.
Чл. 219. (1) Походният строй на ротата е
колона (фиг. 73).
(2) Строяването на ротата в колона, както и престрояването є от разгънат строй в
колона се извършват по командата (сигнала)
„В колона – МАРШ!“.
(3) При престрояване на ротата от разгънат
строй в колона машината на командира на
ротата или челната машина от първи взвод
започват да се движат право и след това излизат в указаното направление.
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(2) В разгънат строй батальонът се строява
по заповед на командира на батальона или по
командата (сигнала) „В линия взводни колони
(ротни колони, в линия машини) – МАРШ!“.
(3) В линия взводни колони батальонът
се строява, съгласно фиг. 74, като ротите се
построяват в линия взводни колони.
(4) В линия ротни колони батальонът се
строява, съгласно фиг. 75, като ротите се
построяват в ротни колони.
(5) В линия машини батальонът се строява,
съгласно фиг. 76, като ротите се построяват
в линия машини; интервалите между ротите
са 5 м.
(6) При строяване на батальона машината
на командира на батальона и формированието
за управление се строяват на десният фланг
на батальона, а артилерийските, специалните
и тиловите формирования – съответно във
взводни или ротни (батарейни) колони на
левия фланг на батальона.
Чл. 222. (1) Походният строй на батальона
е колона (фиг. 77).
(2) При строяване на батальона в колона
ротите, артилерийските, специалните и логистичните формирования се строяват в колони
по ред, указан от командира на батальона;
дистанциите между ротите при строяване на
място и при спиране са 10 метра, а в движение 25 – 50 метра.
(3) Строяването на батальона в походен
строй се извършва по заповед на командира
на батальона или по командата (сигнала) „В
колона – МАРШ!“.
Чл. 223. От разгънат строй в колона батальонът се престроява по командата (сигнала)
„В колона – МАРШ!“. По изпълнителната
команда машината на командира на батальона
започва да се движи право, след това излиза
в указаното направление; зад машината на
командира на батальона на установените
дистанции застават формированията на батальона, съгласно фиг. 76, или по реда, указан
от командира на батальона.

(4) След машината на командира на ротата
или след челната машина от първи взвод по
реда на номерата или по реда, посочен от
командира на ротата, останалите взводове се
изнасят на установените дистанции в колони.
Чл. 220. (1) От колона в разгънат строй в
линия машини или в линия взводни колони
ротата се престроява по командите и правилата, посочени в чл. 218.
(2) При това взводовете в колони излизат
от ротната колона и по командите (сигналите)
на командирите на взводове „В линия машини – МАРШ!“ или „В колона – МАРШ!“ се
строяват съответно в линия взводни колони,
както е показано на фиг. 70 и 71.
Фиг. 73 – Походен строй на ротата в колона

10 м (в движение 25-30 м)
1

10 м (в движение 25-30 м)

2
10 м (в движение 25-30 м)

3

Раздел ІV
Строеве на батальон (дивизион, ескадрила)
Чл. 221. (1) Разгънатият строй на батальона
може да бъде в линия взводни колони или в
линия ротни колони. При необходимост батальонът може да бъде строен в линия машини.

Фиг. 74 – Разгънат строй на батальона в линия взводни колони
5м

5м

5м

5м

5м

5м

5м
5м

5м

5м

5м

5м

5м

5м

5м

5м

5м

5м

5м

5м

5м

10 м

Упр. на бат.

Специални и
логистични
подразделения

Артилерийски
подразделения

3 рота

2 рота

1 рота

10 м
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Фиг. 75 – Разгънат строй на батальона в линия ротни колони
5м

5м

5м

5м

5м

5м

10 м

Упр. на бат.

10 м

10 м

Специални и
логистични
подразделения

Артилерийски
подразделения

2 рота

3 рота

1 рота

Фиг. 76 – Разгънат строй на батальона в линия машини
3

Специални и
логистични
подразделения

Артилерийски подразде ления

3 рота

2 рота

Чл. 224. От колона в разгънат строй батальонът се престроява по командата (сигнала)
„В линия взводни (ротни) колони – МАРШ!“.
По тази команда формированията се строяват,
както е показано на фиг. 73 и фиг. 74.
Фиг. 77 – Походен строй на батальона в колона
У-ние на
бат.

10 м (в движение 25 - 50 м)
1 рота

10 м (в движение 25 - 50 м)
2 рота

10 м (в движение 25 - 50 м)
3 рота

10 м (в движение 25 - 50 м)

10 м (в движение 25 - 50 м)

10 м (в движение 25 - 50 м)

1

2

1 рота

У-ние на
бат.

Раздел V
Строеве на бригада (база, полк)
Чл. 225. (1) Разгънатият строй на бригадата (базата, полка) се състои от батальоните,
строени в линия взводни или ротни колони.
Вляво от тях се построяват артилерийските
формирования, формированията за противовъздушна отбрана, специалните и обслужващите формирования.
(2) Интервалите между батальоните са
10 м, а между другите формирования на бригадата (базата, полка) – 5 м, или определени
от командира в зависимост от условията за
строяване.
Чл. 226. (1) Походният строй на бригада
(база, полк) е колона. Бригадата (базата,
полкът) се строява в походна колона в ред,
указан от командира на бригадата.
(2) От разгънат строй в колона бригадата
(базата, полкът) се престроява по заповед
на командира на бригадата (базата, полка).
В заповедта се посочват направлението и
редът за движение, времето за готовност за
движение и дистанциите между батальоните.
(3) Движението в походен строй започва
по командата (сигнала) „Бригада, в колона – МАРШ!“.
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(4) Командирите на батальони последователно подават командите (сигналите) за
движение на батальоните.
Раздел VI
Отдаване на военна чест
Чл. 227. (1) За отдаване на военна чест в
машина на място и в движение по команда
„МИРНО“ личният състав, намиращ се на
открито, трябва да седи, без да се навежда,
главата да държи право и да гледа пред себе
си; без оръжие – китките на ръцете полусвити се поставят малко по-горе от коленете; с
оръжие – то се държи между коленете и се
придържа с двете ръце (фиг. 66).
(2) По командата „Равнение на-ДЯСНО!
(на-ЛЯВО)“ командирите на формирования от
взвод и нагоре и старшите на машини обръщат
глави по посока на началника и едновременно
с това поставят ръка до шапката, останалите
военнослужещи остават в положение „мирно“
и не обръщат глава по посока на началника.
(3) Когато военнослужещите са разположени в машините с лице по направление
на движението на машините, по командата
„Равнение на-ДЯСНО! (на-ЛЯВО)“ те едновременно обръщат глави по посока на началника.
(4) Когато машината отмине началника, по
командата „СВОБОДНО“ всички военнослужещи обръщат глави направо и седят свободно.
Командирите на формирования и старшите
на машини освен това отпускат ръка.
Чл. 228. (1) Военнослу жещи, които се
намират в машините с автомати, отдават
военна чест седнали, като обръщат главите си
в посока на началника, без да се навеждат в
кръста, и държат оръжието между коленете.
(2) Когато военнослужещите са без оръжие, едновременно с обръщането на главата
поставят дясната ръка до шапката или до
слепоочието, ако са без шапки.
(3) Механик-водачите и шофьорите, които
управляват машините, не отдават чест.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

СТРОЕВИ ПРЕГЛЕД НА ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ И НА МАШИНИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 229. (1) Строевият преглед се извършва
с цел да се определи степента на единичната
строева подготовка и строево сглобяване на
формированията. На строевия преглед се проверяват външният вид на военнослужещите,
наличието и състоянието на снаряжението,
въоръжението и бойната техника.
(2) Всеки строеви преглед завършва с
преминаване на военните формирования в
тържествен марш.
(3) Строевият преглед се извършва от преките началници или от лицата, назначени за
извършване на проверката, съгласно примерен
план – приложение № 10.
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(4) Преди прегледа началникът, който го
провежда, съобщава на командира на военното формирование времето, мястото и реда на
построяване, както и формата на облеклото,
въоръжението, бойната и друга техника, определена за прегледа.
Чл. 230. Строевият преглед на военните
формирования се провежда в пеши строй
или на машини. На прегледа в пеши строй
се извежда целият личен състав на военното
формирование с личното оръжие, а на прегледа
на машините освен това и цялото въоръжение,
бойната и друга техника.
Раздел II
Строеви преглед в пеши строй
Чл. 231. За строеви преглед в пеши строй
ротата (батареята), батальонът (дивизионът,
ескадрилата), както и бригадата (базата, полкът) се строяват в разгънат строй в линия
взводни, ротни или батальонни колони или
в двуредичен строй.
Раздел III
Строеви преглед на ротата (батареята)
Чл. 232. (1) Когато командирът (началникът), който провежда прегледа, се приближи
на 40 – 50 крачки, командирът на ротата (батареята) командва „Рота (батарея) МИРНО!,
равнение на-ДЯСНО! (на-ЛЯВО, на-СРЕДАТА)“. Ако строевият преглед се извършва от
командира на военното формирование или от
по-старши началник, командата е „За среща
от ляво (от дясно, по фронта), за по-ЧЕСТ!“.
(2) По изпълнителната команда се изпълнява указаното в чл. 173.
(3) Като подаде командата, командирът
на ротата (батареята) поставя ръка до шапката си, подхожда със строева крачка към
началника, който провежда прегледа, спира
се пред него на две-три крачки и рапортува
например: „Господин полковник, първа рота
е строена за строеви преглед. Командир на
ротата капитан Петров.“ След завършване
на рапорта командирът на ротата (батареята)
прави с левия (десния) крак крачка встрани
с едновременно обръщане надясно (наляво)
и като пропусне началника напред, върви зад
него на една-две крачки, без да снема ръката
си от шапката.
Чл. 233. (1) След като началникът, който
провежда прегледа, обходи фронта на строя на
ротата от десния към левия фланг, излиза на
средата на строя, поздравява личния състав,
разрешава да се подаде команда „СВОБОДНО“
и дава необходимите указания на командира
на ротата (батареята) за продължаването на
прегледа.
(2) Командирът на ротата подава команда
„СВОБОДНО“, снема ръка от шапката, връчва на началника, който провежда прегледа,
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строева записка (приложение № 11) и след
като получи от него указания, пристъпва към
тяхното изпълнение.
Чл. 234. Строевият преглед на ротата (батареята) започва с проверка на присъствието
на личния състав, външния вид на военнослужещите, състоянието на снаряжението и
въоръжението, след това се проверява единичната подготовка и строевата подготовка
на отделенията, взводовете и ротата.
Чл. 235. Ротата (батареята) преминава
в тържествен марш пред началника, който
извършва прегледа, повзводно на дистанция
един линеен (два линейни); взводовете в
колона по трима (по четирима), с оръжие в
положение „на гърди“, като автоматите се
придържат за ложата и полуложата или в
положение „на ремък“.
Чл. 236. (1) Преди започване на тържествения марш преките началници на командира
на ротата, които присъстват на прегледа, застават на една-две крачки зад него и вдясно
от началника, който извършва прегледа.
(2) Командирът на ротата (батареята), след
като престрои (строи) ротата (батареята) в
линия взводни колони и строи линейните,
предназначени за обозначаване на линията за
преминаване на ротата (батареята), на десния
фланг на ротата (батареята) в колона по един,
застава на седем крачки пред челния взвод с
лице към строя и командва „Рота (батарея),
МИРНО!, автомати на гър-ДИ!, за тържествен
марш повзводно, на един линеен (два линейни)
дистанция, първи взвод право, останалите на
място, равнение надясно, ходом – МАРШ!“,
след това бързо се обръща кръгом на пръстите
на десния крак към лявата ръка и започва с
левия крак движение едновременно с ротата
(батареята).
(3) По командата „За тържествен марш“
от строя излизат и застават: заместниците
на командира на ротата (батареята) – на две
крачки зад командира; командирите на взводове – на две крачки пред своите взводове;
линейните прибягват или излизат с ускорена
строева крачка на линията за преминаване
на ротата, спират се на дистанция 10 – 15 м
(15 – 20 крачки) един от друг, самостоятелно
се обръщат наляво, а по командата „Ходом –
МАРШ!“ едновременно вземат автоматите
в положение „За по-ЧЕСТ“ (автоматите със
сгъваем приклад – в положение „на гърди“).
(4) По изпълнителната команда цялата
рота (батарея) започва движение със строева
крачка, при това първи взвод се движи право,
а всеки следващ взвод, като стигне мястото,
където е стоял първият взвод, се обръща
наляво (надясно), марширува на място и се
подравнява.
(5) Когато движещият отпред взвод се отдалечи на указаната в командата дистанция,
командирът на следващия взвод командва
„ПРАВО“. По тази команда взводът започва
движение със строева крачка.
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(6) Деснофланговите във взводовете се
движат по линията, обозначена от линейните,
на една крачка от тях.
Чл. 237. (1) Командирът на ротата (батареята), неговите заместници и командирите на
взводове, преди да се доближат до началника
на дистанция един линеен, поставят ръката
си до шапката и едновременно обръщат глави
към началника, който провежда прегледа.
(2) Като отмине четири крачка от началника, командирът на ротата захожда встрани,
застава вдясно от преките си началници
(чл. 236) и остава там, докато премине цялата рота.
(3) Когато командирът на взвода постави
ръката до шапката, всички военнослужещи
от този взвод едновременно обръщат глави
към началника. След като взводът отмине
началника, който провежда прегледа, на дистанция един линеен, командирът на взвода
снема ръката си от шапката и всички обръщат
глави напред.
Чл. 238. Когато ротата (батареята) отмине
началника, провеждащ прегледа, линейните
по сигнал на старшия вземат оръжието „на
ремък“, обръщат се надясно и бегом в колона по един настигат ротата (батареята), като
застават в строя на своето формирование.
Раздел IV
Строеви преглед на батальона (дивизиона,
ескадрилата)
Чл. 239. За строеви преглед батальонът
(дивизионът, ескадрилата) се строява в разгънат строй в линия взводни колони или в
двуредичен строй (фиг. 38 и фиг. 39).
Чл. 240. Срещата на началника се извършва по реда, указан в чл. 232. След отговор на
поздрава на началника по команда на командира на батальона (дивизиона, ескадрилата)
„СВОБОДНО“ командирите на роти (батареи,
звена) излизат от строя и застават на 5 крачки
пред средата на своите роти (батареи, звена).
Чл. 241. Батальонът (дивизионът, ескадрилата) преминава в тържествен марш пред
началника, провеждащ прегледа по ротно,
на дистанция един линеен (два линейни), в
колона по трима (по четирима).
Чл. 242. (1) Преди започването на тържествения марш командирът на батальона
(дивизиона, еска д ри лата), като п рест рои
(строи) батальона (дивизиона, ескадрилата),
както е указано, и строи линейните на десния
фланг на батальона (дивизиона, ескадрилата)
в колона по един, застава на 15 крачки пред
челната рота (управлението на батальона, дивизиона, ескадрилата), като подава командите
„Батальон (дивизион, ескадрила), МИРНО!,
автомати на гър-ДИ!, за тържествен марш, по
ротно на един линеен (два линейни) дистанция, първа рота (управлението на батальона,
дивизиона, ескадрилата) право, останалите на
място, равнение надясно, ходом – МАРШ!“.
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(2) По командата „За тържествен марш“
по най-късия път излизат и застават пред
строя: заместниците на батальона и началникът на щаба (дивизиона, ескадрилата) – в
една редица, на две крачки зад командира на
батальона (дивизиона, ескадрилата); ротните
командири – на седем крачки пред своите
роти; взводните командири застават на две
крачки пред своите взводове.
Чл. 243. Проверката на батальона, излизането и прибирането на линейните, а също
и преминаването в тържествен марш се извършват както е указано в чл. 234, чл. 235 и
чл. 236.
Раздел V
Строеви преглед на бригадата (базата, полка)
Чл. 244. (1) За строеви преглед бригадата
(базата, полкът) се строява в линия ротни или
взводни колони, както е показано на фиг. 58.
Командирът на бригадата (базата, полка) застава на 20 – 30 крачки пред средата на строя.
(2) Срещата на началника и отдаването
на чест се извършва така, както е указано в
чл. 232, при това в рапорта се казва пълното
наименование на бригадата (базата, полка)
с изброяване на почетните му звания и ордени. След отдаването на чест, по команда
на командира на бригадата (базата, полка)
„СВОБОДНО“, командирите на батальони
(дивизиони, ескадрили) излизат от строя и
застават на десет крачки пред средата на
своите батальони (дивизиони, ескадрили),
а командирите на отделните роти (батареи,
звена) – на пет крачки.
Чл. 245. (1) Бригадата (базата, полкът) преминава в тържествен марш пред началника,
който провежда прегледа, по батальонно или
по ротно.
(2) Редът за минаване на бригадата (базата,
полка) е, както следва:
1. отпред се движи командирът на бригадата (базата, полка);
2. на три крачки зад него в една или две
редици – заместниците му и началникът на
щаба;
3. на три крачки зад тях – останалият състав
от управлението на бригадата (базата, полка)
в колона по трима (четирима);
4. на установените дистанции след тях се
движат формированията на бригадата (базата,
полка).
Чл. 246. (1) За минаване в тържествен
марш командирът на бригадата (базата, полка) подава командите „Бригада (база, полк),
МИРНО, автомати на гър-ДИ, за тържествен
марш, по ротно (по батальонно), на един линеен дистанция, първа рота (батальон) право, останалите на място, равнение надясно,
ходом – МАРШ“.
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(2) По командата „За тържествен марш“
заместниците на командира на бригадата
(базата, полка), началникът на щаба, както
и останалите командири на формирования
излизат и застават както е указано в чл. 245.
(3) По командата „МАРШ“ челната рота
(батальон) започва движение със строева
крачка право. Останалите формирования,
като се обърнат надясно и стигнат до мястото, където е стояла челната рота, се обръщат
наляво (захождат с рамо) и по команда на
своите командири „НА МЯСТО“ се подравняват, като заемат установените дистанции. По
командата „ПРАВО“ се движат зад предното
формирование.
Чл. 247. Проверката на бригадата (базата,
полка), излизането и прибирането на линейните и преминаването в тържествен марш се
извършват както е указано в чл. 234, чл. 235,
чл. 236 и чл. 246.
Раздел VI
Строеви преглед на машини
Чл. 248. Ротата (батареята), батальонът
(дивизионът) и бригадата (базата, полка) се
строяват за строеви преглед в разгънат строй,
като личният състав е пред машините:
1. ротата (батареята) – машините са в линия, а личният състав е в двуредичен строй;
2. батальонът (дивизионът) – машините и
личният състав са в линия ротни или взводни
колони;
3. бригадата (базата, полка) – машините и
личният състав са в линия ротни или взводни
колони.
Чл. 249. (1) Строевият преглед на личния
състав се извършва както e указано в чл. 234,
чл. 239 и чл. 244.
(2) Извършва се проверка на наличността
и състоянието на въоръжението, бойната и
другата техника, а също и на подготовката
на личния състав за действия с машините в
ред, указан от началника, който извършва
прегледа. Той определя реда за преминаване
в тържествен марш на машини.
Чл. 250. (1) Преминаването в тържествен
марш с машини се извършва в ротни или
батальонни походни колони. Бригадата (базата, полкът) може да премине също в две
или повече колони.
(2) Люковете и стъклата на бойните и
другите машини трябва да бъдат затворени,
освен люковете (стъклата на кабините) на
машините на ротните, батальонните и другите
командири, на които се извършва преглед.
Освен това трябва да бъдат отворени люковете
на машините на командирите на формированията, на които е разрешено по време на
тържествения марш да се намират в люка.
(3) С разрешение на началника, който
извършва прегледа, може да бъдат отворени
люковете и стъклата и на други машини.
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(4) При преминаване в тържествен марш
в командирския люк (в десния преден ъгъл
на десантното отделение, каросерията) на
машината стои прав:
1. на прегледа на ротата – командирът на
ротата, командирите на взводове и на машини;
2. на прегледа на батальона – командирът
на батальона и командирите на роти;
3. на прегледа на бригадата (базата, полка) – командирът на бригадата (базата, полка),
командирите на батальони и командирите
на роти.
(5) При преминаване на автомобили командирите на формированията може да се
намират до шофьора на машината.
Чл. 251. (1) Преминаването в тържествен марш започва по командата (сигнала)
„МАРШ!“ (приложение № 1). Всички машини
започват движението едновременно в строя,
в който са били на място, или се престрояват по команда (сигнал) на командира, като
вземат в движение установените дистанции и
интервали. Ако дистанциите между машините
не са повече от 10 м, машините се движат по
ред, като набират установените дистанции, а
при преминаване в две и повече колони – в
интервалите.
(2) На два-три линейни до началника, който
извършва прегледа, командирите, които се
намират в командирския люк (в десния преден
ъгъл на десантното отделение, каросерията,
в кабината) на машините, поставят дясната
ръка до шапката и едновременно обръщат
глава към началника. Останалите военнослужещи постъпват както е указано в чл. 227.
При това автоматите, ако са в положение „на
гърди“, се придържат с лявата ръка за ложата
и полуложата.
(3) След задминаването на началника,
на разстояние един линеен, командирите на
формирования свалят ръката от шапката и
обръщат глава направо, а останалите военнослужещи заемат положение „свободно“.
Чл. 252. (1) Бойното знаме на формированието преди преминаване в тържествен марш
се поставя развято в горния люк (десантното
отделение, каросерията) на машината на командира на формированието.
(2) При преминаването знаменосецът и
асистентите остават в положение „мирно“ и
не обръщат глава към началника.
(3) Асистентите, въоръжени с автомати,
трябва да ги държат в положение „на гърди“
и да ги придържат с лявата ръка за ложата
и полуложата.
Раздел VII
Строеви преглед с изпитване на личния състав
Чл. 253. (1) Строевият преглед започва с
проверка на присъствието на личния състав,
външния вид на военнослужещите, състоянието на снаряжението и въоръжението.
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(2) Командирите на формирования представят на изпитващия Строева записка съгласно
приложение № 11.
(3) Проверява се степента на индивидуалните строеви навици и умения на военнослужещите, както и строевото сглобяване на
военното формирование.
(4) По решение на началника, който извършва строевия преглед, може да се проведе изпит
по строева подготовка, както и заслушване
на военнослужещите.
(5) При заслушването военнослужещите
задължително се разделят по звания и длъжности на строевия плац или в подходящи
помещения.
(6) Изпитът по строева подготовка, както
и заслушване на военнослужещите може да
се проведат и при извършване на друг вид
проверки, ако тези мероприятия бъдат планирани и утвърдени.
Чл. 254. При извършване на строеви преглед
на машини освен мероприятията по чл. 249
се прави проверка на наличността и състоянието на въоръжението, бойната и другата
техника, както и степента на подготовка на
личния състав.
Г л а в а
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СТРОЙ И СТРОЕВИ ДЕЙСТВИЯ НА
ВОЕНЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Раздел I
Строяване на военния духов оркестър
Чл. 255. Военният духов оркестър, когато
е без музикалните инструменти, изпълнява
всички строеви хватки и действия, посочени
в този устав.
Чл. 256. (1) При построяване на военното
формирование в разгънат строй оркестърът
се строява вляво от щаба на формированието
съгласно фиг. 58.
(2) При построяване на военното формирование в походен строй оркестърът се строява
след щаба на формированието съгласно фиг. 59.
(3) При провеждане на ритуали (церемонии)
с участието на войски оркестърът се строява
на десния фланг на строя.
Чл. 257. Интервалите и дистанциите в
строя на оркестъра са такива, че да осигуряват
свиренето на оркестрантите, без да си пречат.
Чл. 258. В строя оркестрантите държат
инструментите в дясната ръка.
Чл. 259. (1) За свирене и прекратяването
му инструментите винаги се вдигат и свалят
по команда (сигнал на диригента).
(2) Сигналите за свирене със сигнална
тръба и биене на барабан са посочени в приложение № 12.
Чл. 260. Диригентът подава различните
команди и сигнали в съответствие с указанията на старшия командир или по негов знак.
Чл. 261. (1) Положението на диригента е
с лице към оркестъра.
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(2) При команда „РАВНИС“ диригентът
вдига дясната си ръка енергично нагоре за
сигнал „ВНИМАНИЕ“ (фиг. 78а), при което
оркестрантите повдигат глави.
(3) При команда „МИРНО“ диригентът
сваля дясната ръка в изходно положение и
повдига двете ръце на нивото на раменете
(фиг. 78б). Инструментите се вдигат и след
команда „За по-ЧЕСТ!“ оркестърът засвирва.
(4) За прекратяване на свиренето от оркестъра диригентът извършва следните движения
за подготовка на оркестъра за прекратяване
на свиренето в момента на дирижиране за
пет времена:
1. на първото време изнася двете си ръце
встрани;
2. на второто ги събира пред гърдите свити
в юмрук (фиг. 78в);
3. на третото ги изнася встрани и нагоре,
като дланите са отворени (фиг. 78г);
4. на четвъртото ги прибира до бедрата
свити отново в юмрук;
5. на петото вдига д ясната си ръка с
разтворена длан нагоре в знак „внимание“,
след което замахва рязко наляво и надясно
(фиг. 78д).
(5) За подготовка на оркестъра за прекратяване на свиренето в момента на дирижиране
за пет времена диригентът:
1. на първото време изнася двете си ръце
встрани;
2. на второто ги събира пред гърдите свити
в юмрук;
3. на третото ги изнася встрани и нагоре,
като дланите са отворени;
4. на четвъртото ги прибира до бедрата
свити отново в юмрук;
5. на петото вдига дясната си ръка с разтворена длан нагоре в знак „внимание“, след
което замахва рязко наляво и надясно.
(6) След команда или „На ре-МЪК!“ („При
но-ЗЕ!“) се свалят музикалните инструменти,
диригентът от положение „внимание“ събира
двете ръце пред гърдите в юмрук, изнася ги
встрани и нагоре, след което двете ръце се
прибират до бедрата (фиг. 78е).
Фиг. 78 – Положение на диригента с лице към
оркестъра
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Чл. 262. (1) Положение на диригента с гръб
към оркестъра.
(2) При команда „РАВНИС“ повдига дясната
ръка енергично нагоре за сигнал „ВНИМАНИЕ“ (фиг. 79).
(3) По този сигнал музикантите повдигат
глави и по команда „МИРНО!“ диригентът
сваля дясната си ръка в изходно положение,
след което отново я повдига в положение
„внимание“. Инструментите се вдигат.
(4) При команда „За по-ЧЕСТ!“ повдига
ръката леко нагоре, завърта дланта наляво,
спуска ръката в изходно положение до бедрото
и оркестърът започва свиренето.
(5) Свиренето на оркестъра се прекратява,
когато диригентът подаде сигнал „ВНИМАНИЕ“ и замахне рязко наляво и надясно.
(6) При команда „На ре-МЪК!“ („При ноЗЕ!“) се свалят музикалните инструменти.
Диригентът от положение „внимание“ енергично прибира ръката в изходно положение
до бедрото.
Фиг. 79 – Положение на диригента с лице и с
гръб към оркестъра

Чл. 263. (1) Основни знаци за управление
на оркестъра с тамбур-мажор на място.
(2) Строеви стоеж. Тамбур-мажорът се
държи в отпусната дясна ръка (за тежестта),
върхът е легнал на дясното рамо (фиг. 80а).
(3) По сигнал „ВНИМАНИЕ“ – от строеви стоеж тамбур-мажорът се изнася рязко
нагоре с върха и се задържа във вертикално
положение (фиг. 80б).
(4) По сигнал „Вдигане на инструменти“ – от сигнал „ВНИМАНИЕ“, тамбур-мажорът рязко се отпуска надолу и бързо се
връща в положение „внимание“ (фиг. 80в).
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(5) Започване на свирене – с енергичен
замах тамбур-мажорът се спуска рязко надолу
на нивото на колана и започва тактуването.
(6) Тактуване – при тактуването силните
времена се показват с движението на тамбурмажора надолу, а слабите времена нагоре. В
това положение горната част на тамбур-мажора
е леко наклонена към дясното рамо.
(7) За прекратяване на свиренето в строеви
стоеж се подава сигнал „ВНИМАНИЕ“. Тамбур-мажорът се накланя наляво и надясно с
горната му част (фиг. 80г, д). След движение
надясно и нагоре се сваля на нивото на колана. Тамбур-мажорът се изнася в положение
„внимание“ и се прибира в основно положение
(фиг. 80е) за две времена. Инструментите се
свалят.
Фиг. 80 – Положения при управление на
оркестъра с тамбур-мажор
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Раздел II
Действия на военния духов оркестър в движение
Чл. 264. (1) Действия на диригента и оркестъра по време на движение.
(2) Диригентът обявява марша, който ще се
изпълнява, с лице към оркестъра. Командва
„Ходом МАРШ!“, като по подготвителната
команда музикантите вдигат инструментите,
по изпълнителната – диригентът се обръща
и тръгва с левия крак. Едновременно с него
оркестърът тръгва и засвирва.
(3) Свиренето се прекратява, когато диригентът подаде сигнал „ВНИМАНИЕ“. Изчаква
три музикални времена, на четвъртото завърта
дланта и леко повдига ръката нагоре, на петото рязко я прибира до бедрото, като ръката
продължава движението при маршируването.
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(4) За да започне да свири отново, оркестърът има два начина с барабанен прибой на
малкото барабанче, като на пети такт всички
инструменти се вдигат в готовност за свирене
и на девети такт се засвирва.
(5) Оркестърът е в движение, диригентът
съобщава марша в движение, повдига дясна
ръка на ляв крак в положение „внимание“,
на пети такт на първо време се вдигат инструментите. На осми такт дясната ръка се
завърта към лицето и леко се повдига нагоре.
На девети такт на първо време ръката пада
рязко надолу и започва свиренето на марша.
Чл. 265. (1) Основни знаци за управление
на оркестъра с тамбур-мажор в движение.
(2) Основно положение. По време на движение без свирене тамбур-мажорът се държи
в дясната ръка в отпуснато положение. Лявата
ръка се движи.
(3) Знак „ВНИМАНИЕ“. Със стъпването
на левия крак тамбур-мажорът се вдига рязко
с върха нагоре във вертикално положение,
лявата ръка е неподвижна до бедрото.
(4) Вдигане на инструментите. На ляв
крак тамбур-мажорът рязко се спуска надолу
и бързо се връща в положение „внимание“.
(5) Започване на свирене. Тамбур-мажорът
от положение „внимание“ енергично се повдига нагоре и рязко се спуска надолу до нивото
на колана. Започва отмерване на темпото на
марша „Тактуване“.
(6) Тактуване. При отмерване темпото
на марша силните времена се показват чрез
движението на тамбур-мажора надолу (с ляв
крак), а слабите към върха (с десен крак).
Л явата ръка е сг ъната в лак ътя, когато
тамбур-мажорът е на нивото на колана при
тактуването на силните времена, и опъната
силно назад, когато върхът на тамбур-мажора
е насочен нагоре по посока на дясното рамо,
отмервайки слабите времена.
(7) За прекратяване на свиренето, по време
на движение, се подава знак „ВНИМАНИЕ“.
Преустановяването на свиренето се извършва
в три времена:
1. На първо силно време тамбур-мажорът
се изнася навън (надясно).
2. На второ слабо време тамбур-мажорът
се вдига в положение „внимание“.
3. На трето силно време тамбур-мажорът
се позиционира на нивото на колана на тамбур-мажориста.
(8) Оркестърът прекратява свиренето, след
което за две времена се свалят инструментите,
като на първо време тамбур-мажорът се изнася в положение „внимание“, след което на
второ време се прибира в изходно положение.
Ч л. 266 . (1) За п р ом я на по с ок ат а на
движение чрез тамбур-мажора, наляво или
надясно, едновременно с левия крак тамбурмажорът се вдига хоризонтално на нивото
на раменете, указвайки посоката на движение. Главата също е обърната по посока на
движението. Оркестърът променя посоката
на движение.
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(2) С поставянето на левия крак на земята
тамбур-мажорът се позиционира пред гърдите,
а главата на тамбур-мажориста е напред по
посока на движението. На първото време тамбур-мажорът се изнася напред, на третото време
се прибира на нивото на колана, на четвъртото
време се повдига нагоре и на последното пето
време оркестърът се движи право.
Чл. 267. За отдаване на чест в движение
се спазват правилата за отдаване на чест,
като със стъпването на левия крак на земята
тамбур-мажорът се накланя рязко встрани
и надолу към земята. Ръката е изпъната, а
главата е обърната към началника.
Раздел ІIІ
Положения и действия с инструментите
Чл. 268. (1) В строеви стоеж флейтата
(пиколото) се държи в дясна ръка долу плътно до бедрото (фиг. 81а). При подаване на
сигнал „ВНИМАНИЕ“ от диригента се повдига рязко главата. При подаване на сигнал
от диригента за вдигане на инструментите
флейтата се изнася с дясната ръка на нивото
на брадичката, прихваща се с лявата ръка в
позиция за свирене (фиг. 81б).
(2) Свалянето на инструмента се извършва
на два хватки. Първа хватка – по сигнал на
диригента флейтата се изнася напред (фиг. 81в),
при втората хватка се връща в първоначална
позиция, след което главата се повдига рязко
нагоре както при сигнал „ВНИМАНИЕ“.
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чална позиция, след което главата се повдига
рязко нагоре както при сигнал „ВНИМАНИЕ“
и лявата ръка се прибира до тялото.
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Чл. 269. (1) В строеви стоеж кларнетът
(обоят) се държи в дясна ръка, плътно до
бедр ото (фиг. 82а).
(2) При подаване от диригента на сигнал
„ВНИМАНИЕ“ се повдига рязко главата и по
сигнал за вдигане на инструментите лявата
ръка захваща кларнета за горния корпус, изнася
се напред под ъгъл 45 градуса и се прихваща с
дясната ръка в позиция за свирене (фиг. 82б).
(3) Свалянето на инструмента се извършва
на две хватки. Първа хватка – по сигнал на
диригента кларнетът се изнася напред (фиг.
82в), при втората хватка се връща в първона-
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Чл. 270. (1) В строеви стоеж саксофонът
се държи с дясната ръка. При подаване на
сигнал „ВНИМАНИЕ“ от диригента се повдига
рязко главата (фиг. 83а).
(2) По сигнал за вдигане на инструментите,
лявата ръка захваща саксофона и го изнася
напред в позиция за свирене (фиг. 83б).
(3) Свалянето на инструмента се извършва
на две хватки. Първа хватка – по сигнал на диригента саксофонът се изнася напред (фиг. 83в),
при втората хватка се връща в първоначална
позиция, след което главата се повдига нагоре
както при сигнал „ВНИМАНИЕ“.

а

а
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Чл. 271. (1) В строеви стоеж валдхорната
се държи в дясна ръка плътно до бедрото
(фиг. 84а). При подаване на сигнал „ВНИМАНИЕ“ от диригента се повдига рязко главата
прихващайки с лявата ръка машинките на
инструмента (фиг. 84б).
(2) По сигнал за вдигане на инструментите, валдхорната се изнася напред на нивото
на гърдите в готовност за свирене (фиг. 84в).
(3) Свалянето на инструмента се извършва на две хватки. Първа хватка – по сигнал
на диригента валдхорната се изнася напред,
при втората хватка се връща в първоначална
позиция, придържайки инструмента с лявата
ръка, след което главата се повдига нагоре
както при сигнал „ВНИМАНИЕ“ и лявата
ръка се прибира до тялото.
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Чл. 272. (1) В строеви стоеж тромпетът
(корнетът) се държи в дясна ръка плътно до
бедрото (фиг. 85а).
(2) При подаване от диригента на сигнал
„ВНИМ А НИЕ“ се повдига рязко главата
и по сигнал за вдигане на инструментите
тромпетът се изнася в положение за свирене
(фиг. 85б, в) едновременно, захващайки го с
лявата ръка на нивото на устата, в хоризонтално положение.
(3) Свалянето на инструмента се извършва на две хватки. Първа хватка – по сигнал
на диригента тромпетът се изнася напред
(фиг. 85г), при втората хватка се връща в
първоначална позиция (фиг. 85а), след което
главата се повдига нагоре както при сигнал
„ВНИМАНИЕ“.
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Фиг. 85 – Тромпет и корнет
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Чл. 273. (1) В строеви стоеж цугтромбонът
се държи в дясна ръка плътно до бедрото
(фиг. 86а).
(2) При подаване от диригента на сигнал
„ВНИМАНИЕ“ се повдига рязко главата и
по сигнал за вдигане на инструментите цуг
тромбонът се изнася пред тялото, захваща се
едновременно и с лявата ръка (фиг. 86б), след
което инструментът се прибира в готовност
за свирене (фиг. 86в).
(3) Свалянето на инструмента се извършва
на две хватки. Първа хватка – по сигнал на
диригента цугтромбонът се изнася напред (фиг.
86г), при втората хватка се връща в първоначална позиция, след което главата се повдига
нагоре както при сигнал „ВНИМАНИЕ“.
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Чл. 274. (1) В строеви стоеж тенорът (баритонът) се държи в дясна ръка плътно до
бедрото (фиг. 87а). При подаване на сигнал
„ВНИМАНИЕ“ от диригента се повдига рязко
главата, прихващайки с лявата ръка корпуса
на инструмента (фиг. 87б). По сигнал за вдигане на инструментите баритонът се изнася
напред на нивото на гърдите в готовност за
свирене (фиг. 87в).
(2) Свалянето на инструмента се извършва
на две хватки. Първа хватка – по сигнал на
диригента тенорът се изнася напред (фиг. 87г),
при втората хватка се връща в първоначална
позиция, придържайки инструмента с лявата
ръка, след което главата се повдига рязко
нагоре както при сигнал „ВНИМАНИЕ“ и
лявата ръка се прибира до тялото (фиг. 87а).

а

б
в
Фиг. 87 – Тенор (баритон)

г

Чл. 275. (1) В строеви стоеж палките на малкия барабан се държат в дясна ръка по канта
на панталона плътно до бедрото (фиг. 88а).
(2) При подаване на сигнал „ВНИМАНИЕ“
се повдига рязко главата и по сигнал за вдигане на инструментите палките се вдигат на
нивото на раменете, прихващайки ги с двете
ръце (фиг. 88б), след което разделените палки
се спускат към барабана за свирене (фиг. 88в).
(3) Палките се прибират на две хватки:
1. Първа хватка – по сигнал на диригента
палките се изнасят напред на нивото на раменете и се разделят.
2. При втората хватка ръцете се прибират до тялото (фиг. 88а), след което главата
се повдига рязко нагоре както при сигнал
„ВНИМАНИЕ“.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

а
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б

в

г

Фиг. 90 – Чинели
а

б

в

Фиг. 88 – Малък барабан

Чл. 276. (1) В строеви стоеж палката (палките) на големия барабан се държи в дясна
(лява) ръка по канта на панталона (фиг. 89а),
плътно до бедрото.
(2) При подаване от диригента на сигнал
„ВНИМАНИЕ“ се повдига рязко главата и
по сигнал за вдигане на инструментите палката (палките) се вдига рязко на нивото на
раменете, като се спуска до барабана. Лявата
(дясната) ръка придържа барабана (фиг. 89б).
(3) Прибирането на палката (палките) се
извършва по сигнал от диригента, като същата
(същите) се прибира в първоначална позиция
(фиг. 89в), след което главата се повдига рязко нагоре както при сигнал „ВНИМАНИЕ“.

Чл. 278. (1) В строеви стоеж басът (тубата)
се придържа с дясната ръка плътно до тялото
(фиг. 91а).
(2) При подаване от диригента на сигнал
„ВНИМАНИЕ“ се повдига рязко главата и
по сигнал за вдигане на инструментите басът
(тубата) се изнася в положение за свирене едновременно, захващайки го (я) с лявата ръка
в положение за свирене (фиг. 91б).
(3) Свалянето на инструмента се извършва
в две хватки. Първа хватка – по сигнал на диригента басът (тубата) се изнася напред (фиг.
91в). При втората хватка се прибира до тялото
(фиг. 91г), след което главата се повдига рязко
нагоре както при сигнал „ВНИМАНИЕ“.

а

а

б

в

Фиг. 89 – Голям барабан

Чл. 277. (1) В строеви стоеж чинелите се
държат в двете ръце по канта на панталона
плътно до бедрата (фиг. 90а).
(2) При подаване на сигнал „ВНИМАНИЕ“
от диригента се повдига рязко главата и по
сигнал за вдигане на инструментите чинелите
се вдигат рязко на нивото на гърдите (фиг. 90б,
в), след което се прибират към тялото (фиг. 90г).
(3) Прибирането на чинелите се извършва в
две хватки. Първа хватка – по сигнал на диригента чинелите се изнасят напред. При втората
хватка чинелите се прибират плътно до тялото
(фиг. 90а), след което главата се повдига рязко
нагоре както при сигнал „ВНИМАНИЕ“.

б
в
Фиг. 91 – Бас (туба)

г

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. По смисъла на този
устав да се разбира:
1. „Шапка“ – фуражка, кепе, барета, пилотка и каска.
2. „Темляк“ – ремък, презрамка, колан.
3. „Катарама“ – закопчалка с тока на колан.
4. „Затилък“ – задната част на приклада
на оръжието.
5. „Превозно средство“ – включва всички
верижни, колесни и други специални машини.
6. „Ефес“ – дръжка на сабята.
7. „За подвис“ – положение на сабята пред
лицето на рапортуващия.
8. „Отделение (eкипаж, разчет)“ – структура
от състава на взвода.
9. „Бойна част (сектор) за ВМС“ – структура от състава на кораба.
10. „Група (секция) за ВМС“ – структура
от състава на бойната част.
Министър:
Аню Ангелов

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1, чл. 12,
т. 7 и чл. 251, ал. 1
ТАБЛИЦА ЗА СИГНАЛИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОЯ
№

Сигнал

Условни знаци
с ръка

с флагчета

с електрическо фенерче

1.

Внимание (внима- вдига се дясната ръка
ние, прави какво- нагоре и се държи до
то правя аз; отзив) отзива (до повтаряне
на сигнал „внимание“)

2.

Сбор на коман- вдига се дясната ръка също, с червено и жълто
дирите (начални- нагоре и се върти над флагче в дясната ръка
ците)
главата, след което ръката рязко се отпуска
надолу

3.

При машините

вдигат се двете ръце също, като в дясната ръка с бяла светлина чрез разнагоре и се държат до се държи жълто, а в лява- махването му пред себе си
изпълнението
та – червено флагче
вдясно и вляво на височината на рамото

4.

По местата си

вдигат се двете ръце също, като в дясната ръка с бяла светлина чрез разнагоре и рязко се от- се държи жълто, а в лява- махването му отвесно напускат надолу встрани та – червено флагче
горе и надолу

5.

Пали

дясната ръка се върти също, като в дясната ръка се с бяла светлина чрез върпред себе си
държи жълто флагче
тенето му пред себе си

6.

Гаси

размахват се пред себе също, като в дясната ръка с червена светлина, отпусси двете ръце, отпус- се държи жълто, а в лявата нато надолу, размахва се
нати
червено флагче
пред себе си, описвайки
полукръг

вдига се с дясната ръка наго- с бяла светлина – серия
ре жълто флагче и се държи точки
до отзива (до повтаряне на
сигнал „внимание“)

с бяла светлина се описва
полукръг, като се размахва
над главата вдясно или
вляво

БРОЙ 7
№

ДЪРЖАВЕН
Сигнал

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

Условни знаци
с ръка

с флагчета

с електрическо фенерче

7.

М арш (н а п р ед ,
продължавай дви
жен ие т о в п р е д и ш но т о и л и в
нов о н а п р а в ле ние, пътят е свободен)

вдига се дясната ръка също, с жълто флагче в дяс- със зелена светлина чрез
нагоре, застава се към ната ръка
размахването му отвесно
страната на движениенагоре и надолу
то и се отпуска ръката
по посока на движението на височина на
рамото

8.

Стой (стоп)

вдига се дясната ръка също, с червено флагче в с червена светлина чрез
нагоре и бързо се от- дясната ръка
размахването му отвесно
пуска надолу пред себе
нагоре и надолу
си, като се повтаря до
изпълнението

9.

Увеличи дистан- вдига се лявата ръка също, като в дясната ръка
циите
нагоре, а дясната се се държи жълто, а в лявата
изпъва хоризонтално червено флагче
встрани и се размахва надолу и нагоре до
височината на рамото

със зелена светлина чрез
размахването му във вертикална плоскост се описва осморка

10. Намали дистан- вдига се дясната ръка също, като в дясната ръка
циите
на г ор е, а л я ват а с е се държи жълто, а в лявата
изпъва хоризонтално червено флагче
встрани и се размахва надолу и нагоре до
височината на рамото

с червена светлина чрез
размахването му във вертикална плоскост се описва осморка

11. В линия машини изпъват се двете ръце също, като в дясната ръка със зелена светлина чрез
хоризонтално встрани се държи жълто, а в лява- размахването му пред себе
и се държат до отзива та – червено флагче
си вдясно и вляво на височината на рамото

С Т Р.
№
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ДЪРЖАВЕН

Сигнал
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Условни знаци
с ръка

12. В линия колони

ВЕСТНИК

с флагчета

с електрическо фенерче

в линия взводни коло- също, като в дясната ръка
ни: вдигат се двете ръце се държи жълто, а в лявата
нагоре и се размахват червено флагче
кръстосано над главата

със зелена светлина чрез
размахването му над главата вдясно и вляво се
описва полукръг

в линия ротни колони: също, като в дясната ръка
вдигат се двете ръце се държи жълто, а в лявата
нагоре, кръстосват се червено флагче
над главата и се държат
неподвижно

със зелена светлина чрез
размахването му над главата вдясно, описвайки
полукръг; фенерчето се
връща в първоначалното
положение при загасена
или скрита от приемащия
светлина

13. В колона

вдига се дясната ръка също, с жълто флагче в дяс- със зелена светлина се
нагоре и се отпуска, ната ръка
държи първо неподвижно,
като ръката от лакътя
а после се подава сигналът
до китката се държи
„Марш“ (повтаря се до
вертика лно (повтаря
отзива)
се до отзива)

14. Всички кръгом

изпъва се лявата ръка също, като с дясната ръка със зелена светлина чрез
хоризонтално встрани, се държи жълто, а с лява- въртенето му пред себе си
а дясната ръка се вдига та – червено флагче
нагоре и се върти над
главата

15. Всички надясно изпъва се лявата ръка също, като с дясната ръка
(наляво)
хоризон та л но вс т ра- се държи жълто, а с лявата
ни, а дясната ръка се червено флагче
вдига нагоре, обръща
се в посока на завоя
и се размахва дясната
ръка нагоре и надолу до
височината на рамото
(повтаря се до изпълнението)

с фенерче със зелена светлина чрез размахването му
във вертикална плоскост
отгоре надолу и в посока
на завоя

16. Авария (принуди- изпъва се дясната ръка
телно спиране)
хоризонтално встрани,
а лявата се вдига нагоре и се размахва над
главата вдясно и вляво

с червена светлина чрез
размахването му пред себе
си вдясно и вляво на височината на рамото

също, като с дясната ръка се
държи жълто, а с лявата червено флагче; след подаването
на сигнала червеното флагче
се поставя на машината под
ъгъл 45°

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ЛЕГЕНДА:
1. В таблиците за сигналите са обозначени: жълто (бяло) флагче –
– червено флагче –

;

;

– фенерче с бяла светлина –

; фенерче с червена светлина –

– фенерче със зелена светлина –

;

.

2. Сигналното флагче се състои от правоъгълно парче плат с размери 32 × 22 см, което е закрепено
към дръжка с дължина 40 см. (При липса на жълт плат може да се използва бял)

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1, чл. 12, т. 7
ТАБЛИЦА ЗА СИГНАЛИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНИТЕ
I. Сигнали, подавани с ръце, за насочване на превозните средства през деня
№

Описание на сигнала

Значение

1. С две ръце се правят движения напред
и назад.
2. Дланите трябва да сочат гърдите, все
едно превозното средство се „дърпа“.

„НАПРЕД“
или
„ПРИДВИЖИ СЕ
НАПРЕД“

2

1. С две ръце се правят движения напред
и назад.
2. Дланите трябва да сочат превозното
средство, все едно превозното средство се
„бута“.

„НАЗАД“

3

1. Ръката се премества от рамото хоризонтално в посоката, към която превозното
средство трябва да завие.
2. „Завий наляво“ се подава с дясната ръка.
3. „Завий надясно“ се подава с лявата ръка.
4. Скоростта на движение на ръцете показва скоростта за завиване на превозното
средство.

„ЗАВИЙ НАЛЯВО“
(НАДЯСНО)

4

1. Сигналът се извършва с две ръце:
a) дланите една към друга – разстоянието
между дланите показва дистанцията между
машината и препятствието, което машината
приближава;
б) когато дланите се допрат, означава, че
разстоянието между машината и препятствието е НУЛА.

ПОКАЗВАНЕ НА
ДИСТАНЦИЯТА

1

5

6

Илюстрация

1. Една или две ръце, вдигнати вертикално
нагоре (над главата).
2. Дланите трябва да са обърнати към
машината.

1. Двете ръце са кръстосани в китките над
главата.
2. Дланите трябва да са обърнати към
машината.

„СТОП“
(„СПРИ“)

НЕЗАБАВНО
(СПЕШНО)
СПИРАНЕ

С Т Р.

8

№
8

122
Илюстрация

8

7

гърлото.
юмруци пред гърдите.
ЗАВИВАНЕ НА
1. Ръцете се кръстосват със свити
2.
Ръката
е
изпъната
в
посоката
на
МЯСТО НА ЛЯВО/
юмруци
гърдите. със свити
1.
Ръцетепред
се кръстосват
ЗАВИВАНЕ
НА
завиване
на
място.
ДЯСНО
Ъ Р Жпред
АВЕ
Н ВЕСТНИК
БРОЙ 7
юмруци
2.Д Ръката
е гърдите.
изпъната
в посоката на
МЯСТО НАНА
ЛЯВО/
ЗАВИВАНЕ
(за верижни
машини)”
3.Ръката
За прекратяване
на завиването
завиване
на
място. в посоката
2.
еОписание
изпъната
на
ДЯСНО
МЯСТО Значение
НА ЛЯВО/
на сигнала
двете ръце
се изпъват
в страни от ДЯСНОмашини)”
завиване
на място.
3. За прекратяване
на завиването (за верижни
1.тялото.
С дясна ръка се извършва:
„СПРИ ДВИГАТЕЛЯ“
3.
За прекратяване
на завиването
двете
ръцедвижение
се изпъват
в гърлото;
страни от (за верижни машини)”
a) режещо
срещу
б) ръката
и прегъната
лакътя
двете
ръцее изпъната
се изпъват
в странив от
тялото.
напреко
на
гърдите
към
гърлото.
тялото.
1. Ръцете се кръстосват със свити юмруци

ЗАВИВАНЕ НА МЯС-

гърдите.
ТО НАЛЯВО/ДЯСНО
II. СИГНАЛИ ПОДАВАНИ пред
С РЪЦЕ
ЗА НАСОЧВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ
СРЕДСТВА
2. Ръката е изпъната в посоката на завиване
(за верижни машини)
II.8 СИГНАЛИ ПОДАВАНИ ПРИ
СнаРЪЦЕ
ЗА
НАСОЧВАНЕ
НА
ПРЕВОЗНИТЕ
СРЕДСТВА
НАМАЛЕНА
ВИДИМОСТ
място.

II. СИГНАЛИ ПОДАВАНИПРИ
С3.РЪЦЕ
ЗА НАСОЧВАНЕ
НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
ЗаНАМАЛЕНА
прекратяване наВИДИМОСТ
завиването двете ръце
ПРИ
НАМАЛЕНА
се изпъват
встраниВИДИМОСТ
от тялото.

II. Сигнали,
подавани с ръце, заОПИСАНИЕ
насочване на превозните
средства при намалена
видимост
ИЛЮСТРАЦИЯ
НА СИГНАЛА
ЗНАЧЕНИЕ

№

№
№
№

ИЛЮСТРАЦИЯ
Илюстрация
ИЛЮСТРАЦИЯ

11 1

1

ОПИСАНИЕ
НА СИГНАЛА
ЗНАЧЕНИЕ
Описание
сигнала
Значение
ОПИСАНИЕ
НА на
СИГНАЛА
ЗНАЧЕНИЕ
вертикално
движение
от брадата
вертикално
движение
от
брадата
към
кръста
„НАПРЕД“
вертикално движение от брадата
свертикално
осветително
средство
движение
от брадата
към кръста
с осветително
средство
„НАПРЕД”
към кръста с осветително средство
„НАПРЕД”
към кръста с осветително средство
„НАПРЕД”

премигване с осветително средство (без да
се мести)

премигване
със
осветително
премигване
със
осветително
премигване
със
осветително
средство
(без
семести)
мести)
средство
(без
дадасе
средство
(без
да
се
мести)

2222

„НАЗАД“

„НАЗАД”
„НАЗАД”
„НАЗАД”

„ЗАВИЙ”
„ЗАВИЙ”

33

кръгови движения не по ниско от височината
„ЗАВИЙ“
„ЗАВИЙ”
кръгови
ненепо
по
часовниковата
кръгови
пониско
нискоотот a) a)
на
кръстадвижения
сдвижения
осветително
средство
a)по
пчасовниковата
о часовн и ковата
кръгови
движения
не
по
ниско
от
a)
по
часовниковата
стрелка
„НАДЯСНО“;
височината
– „НАДЯСНО”;
височината нана кръста
кръста с сстрелка
стрелка
– –„НАДЯСНО”;
б)
обратно
часовнивисочината
на
кръста
с
стрелка
–на„НАДЯСНО”;
осветително
б) б)
обратно
на на
осветителносредство
средство
обратно
ковата
стрелка – „Н Аосветително средство
б) обратно
на– –
часовниковата
стрелка
ЛЯВО“.
часовниковата
стрелка

33

„НАЛЯВО”.
часовниковата стрелка –
„НАЛЯВО”.

„НАЛЯВО”.

4

125
изключи
или покрийили
осветителното
средство a) a)
„СТОП“;
изключи
покрий
„СТОП”
125
б) шофьорът трябва да
осветителното средство
б)
шофьорът
трябва
125
спре при други светлинни
сигнали,
освен
да спре при ако
други
сигналите не са уточнесветлинни
сигнали,
освен
ни предварително между
него
и
насочващия.
ако сигналите не са

4

уточнени предварително
между
него
и
Забележки:
насочващия.
1. След насочването и по време на маневрирането машината трябва да се движи бавно и под контрол.

2. Дневните сигнали (при добра видимост) могат да бъдат комбинирани от насочващия превозното
средство в зависимост от условията и размера на зоната за маневриране.
3. При намалена видимост сигналите се подават чрез осветителни средства (факли, електрически
фенерчета, сигнални лампи и др.) със светещата част към превозното средство.
4. Ако осветителното средство се повреди, насочваните машини трябва да спрат незабавно.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. След насочването и по време на маневрирането, машината трябва да се
движи бавно и под контрол.
2. Дневните сигнали (при добра видимост) могат да бъдат комбинирани от

БРОЙ 7
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Приложение № 3
към чл. 11, ал. 3
ОБОРУДВАНЕ НА СТРОЕВИ ПЛАЦ
1. Строевият плац на военното формирование (фиг. 1) трябва да бъде осветен, озвучен
и да осигурява провеждането на:
1.1. Занятия по строева подготовка при
действие в пеши строй и строеви преглед на
военните формирования (висшите военни
училища).
1.2. Занятия по подготовка на личния
състав за: провеждане на паради, тренировки
с формированията, назначени за почетен караул, състезание за най-добро формирование
по строева подготовка, развод на караула,
проверка на командите, изпращани от формированието, построяване на личния състав
преди тръгване за занятие, провеждане на
инструктажи, ритуали при полагане на военна клетва, при производство на випуска във
висшите военни училища и други ритуали.
2. За провеждане на занятия по единична
строева подготовка цялата площ на плаца се
разделя на строеви площадки, които да осигуряват възможност за качествено изучаване на
различните строеви хватки – строева крачка,
обръщане на място и в движение, подхождане
към началника, отхождане от него и т.н.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

2.1. Строевата площадка (фиг. 2) е предназначена за провеждане на занятия в състава
на отделението (разчета, екипажа) и трябва
да е с размери 8 × 16 метра. Строевите площадки се разполагат равномерно по цялата
площ на плаца. Освен тях на плаца се отделя
ивица за преминаване на формированията в
тържествен марш.
2.2. Линията за минаване на деснофланговите при провеждане на тържествен марш
трябва да е на разстояние 5 – 8 метра от
трибуната, а на една крачка от нея се очертават местата за линейните на 10 – 15 метра
(15 – 20 крачки) разстояние едно от друго.
3. Всички линии на плац с асфалтово
покритие се нанасят с бяла боя, а на места
с пясъчно-чакълесто покритие – с негасена
вар или друг материал по решение на съответния командир (началник) на военното
формирование.
4. В близост до трибуната се поставят
пилони за знамена, а в краищата на плаца – принадлежности за лъскане на обувки.
5. За онагледяване на строевите действия
на плацовете може да се поставят и табла
с помагала, плакати на фигури от Устава,
правила за носене на униформата и други по
решение на съответния командир (началник)
на военното формирование.

Фиг. 1. Оборудване на строевия плац

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

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

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

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

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

Площадка за изучаване на начините
за качване на автомашините

Площадка за изучаване
на хватките за припълзяване

Условни обозначения :
Нагледно табло

Линеен

Място за пушене

Огледало

Пилони
за знамена

Трибуна

Строева
площадка

С Т Р.
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Фиг. 2. Строева площадка

Условни обозначения
Строеви стоеж и обръщане на място		Отдаване на военна чест
		Обръщане в движение
		Движение със строева крачка
Забележка. Размерите са дадени в сантиметри.

Приложение № 4
към чл. 11, ал. 3
План за провеждане на занятие по строева подготовка с отделение (екипаж, разчет)
(вариант)
УТВЪРЖДАВАМ:
Командир на ___ взвод
___________________________
(звание, подпис, фамилия)
_______________ 20 ___ г.
П Л А Н
за провеждане на занятие по строева подготовка с 1-во отделение от 1-ви взвод
Тема: Строеви хватки и движение без оръжие.
Занятие: Движение със строева крачка.
Учебни цели:
1. Да се научат обучаемите (войниците, матросите, курсантите) да се движат със строева крачк а.
2. Да се усъвършенства изпълнението на строевите хватки (обръщания на място).
3. Да се постигне синхрон в изпълнението на хватките.
Учебни въпроси:
1. Тренировка в обръщан ия на място – надясно, наляво и кръгом.
2. Изучаване на нова хватка – движение със строева крачка.
Място: Строеви плац.
Време: 1 учебен час от 08.30 до 09.15 на ________________ 20 ___ г.
Метод: Тренировка.
Форма: Всекидневна.
Мерки за безопасност:
Ръководство: Строеви устав.

БРОЙ 7
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Ход на занятието
№
по
ред

Учебни
въпроси

Дейност на ръководителя

Време

I. Подготвителна част
Строяване на отделението в заповя- 3 минути
дания от командира на взвода строй.
Отвеждане на отделението до мястото за тренировка
1

2

II. Основна част
Обръщане на Тренировка в обръщан ия на мяс- 7 минути
място.
то – надясно, наляво и кръгом

Действия на ръководителя и на
обучаемите
Участвам с отделението в проверката от командира на взвода
за наличност та, опрятност та и
готовността за занятието.
По команда на командира на взвода
започвам тренировка в обръщания
на място, изучени на миналото
занятие; предварително разреждам
отделен ието на 2 крачки

Движение със Изучаване на нова хватка – движе- 35 минути След показване на правилата за
строева крач- ние със строева крачка. Показвам
движение със строева крачка от
к а б е з о р ъ - изпълнението на хватката.
командира на взвода водя отделенижие.
ето на указаното място за зан ятие
а) Движение със строев а крачка 25 минути Обучавам войниците в движение
на подраздел ения. Изпълнява се
със строева крачка на подразделе
по командата „Със строева крачка
ния в разгънат строй. От средата
на подразделения: прави – ЕДНО,
на правоъ гълника подавам ко
ДВЕ, ТРИ (ЧЕТИРИ)!“
мандите, а всички войн ици от отделението изп ълняват упражнение
то. Ако се допуска общ а грешка,
спирам отд елението и показвам
как да се отстрани. При грешка
на отделен войник го изваждам на
една крачка вляво от направлението за движение, заставам до нег о
и в движение поп равям грешката.
Останалите войници прод ължават
да изпълняв ат упражнението са
мостоятелно. Обръщам особено
внимание на правилното положение на тялото, на изнасянет о на
крака и на движението на ръцете.
По команда на командира на ротата организирам тренировка със
строева крачка с биене на бар абан.
б) Движение със строев а крачка, 10 минути По моя команда отделението треизпълнявана изцяло
нира движение със строева крачка
с бавен темп под такт със скорост
60 – 70 крачки в минут а и с постепенното є увеличаване до 110 – 120
крачки в минута. След я за правилното движение на войниците и
веднага отстранявам заб елязаните
грешки. Организирам съревнование за най-добро движение със
строев а крачка.

1

III. Заключителна част
Разбор на занятието

5 минути

Правя изводи и пос очвам грешките на отд елни войници, давам
указания над какво да се работи.
Поставям зад ача за подготовка
за следващото занятие. След това
отделението участва в разбора на
занятието от командир а на взвода
и от ком андира на ротата.
Командир на 1-во отделение
_______________________________
(звание, подпис, фамилия)
_________________ 20 ___ г.

С Т Р.
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Приложение № 5
към чл. 11, ал. 3
ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЕ ПО СТРОЕВА ПОДГОТОВКА С ВЗВОД
(вариант)
УТВЪРЖДАВАМ:
Командир на ___ рота
___________________________
(звание, подпис, фамилия)
_______________ 20 ___ г.
П Л А Н
за провеждане на занятие по строева подготовка с ___ взвод от ___ рота
Тема: Разгънат и походен строй на взвода в пеши строй.
Занятие: Движение със строева крачка.
Учебни цели:
1. Да се придобият от обучаемите (войниците, матросите, курсантите) навици и умения за движение със строева крачк а.
2. Да се усъвършенства изпълнението на строевите хватки (обръщания на място).
3. Да се постигне синхрон в изпълнението на хватките.
Учебни въпроси:
1. Построяване на взвода в разгънат строй.
2. Построяване на взвода в походен строй.
3. Построяване на взвода от разгънат строй в походен строй и обратно.
Място: Строеви плац.
Време: От 08.30 до 09.15 на ________ 20 ___ г.
Метод: Тренировка.
Форма: Всекидневна.
Мерки за безопасност:
Ръководство: Строеви устав
Ход на занятието
№
по
ред

Съдържание

Време

I. Подготвителна част
Построяване и отиване до мястото за 3 минути
занят ие

Действия на ръководителя
и на обучаемите
Проверявам оръжието, наличността, опрятността и готовността за занятието. Обявявам темата и целта на занятието и водя по
учебните места

1.

II. Основна част
37 минути
Построяване на взвода в разгънат строй: 5 минути „Взвод, в една (две) редици – СТРОЙ СЕ!“.
Посочвам местата на отделенията и на воена) едноредичен;
нослужещите в строя и реда за построяването
б) двуредичен

2.

Построяване на взвода в походен строй: 5 минути
а) в колона по един;
б) в колона по двама;
в) в колона по трима.

3.

Престрояване на взвода:
27 минути „Взвод, надяс-НО!“
а) от една редица в колона по един
„Взвод, наля-ВО!“
и обратно;
Напомням на командирите на отделенията да
б) от двуредичен строй в колона по
се изместят на половин крачка вдясно (вляво).
двама;
в) от двуредичен строй в колона по
„Взвод, надяс-НО!“ „На ре-МЪК!“, „В колона
един;
по един (по двама), ходом-МАРШ!“.
г) от едноредичен строй в колона по
Заедно с командира на 1-во отделение показдвама;
вам действията на първите и вторите номера.
д) от двуредичен строй в колона по
„Взвод, надяс-НО!“ „На ре-МЪК!“, „В колона
трима;
по трима, ходом-МАРШ!“.
е) от колона по трима в колона по
„Взвод, на ре-МЪК!“, „В колона по един
един и обратно;
(трима), ходом-МАРШ!“.
ж) от колона по трима в колона по
„Взвод, в колона по двама, ходом-МАРШ!“.
двама.

„Взвод, в колона по един (по двама, по трима) – СТРОЙ СЕ!“. Посочвам местата на
отделенията в строя и реда за построяването

БРОЙ 7
№
по
ред
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III. Заключителна част
Разбор на занятието
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Действия на ръководителя
и на обучаемите

Време
5 минути

С Т Р. 1 2 7

Правя изводи и пос очвам грешките на от
делни войници. Давам указания как да се
отстранят допуснатите слабости. Поставям
зад ача за подготовка за следващото занятие. След това взводът участва в разбора
на занятието от командир а на взвода и от
ком андира на ротата
Командир на 1-ви взвод
___________________________
(звание, подпис, фамилия)
__________________ 20 ___ г.

Приложение № 6
към чл. 11, ал. 3
ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЕ ПО СТРОЕВА ПОДГОТОВКА С РОТА (БАТАРЕЯ)
(вариант)
УТВЪРЖДАВАМ:
Командир на ___ мб
__________________________
(звание, подпис, фамилия)
________________ 20 ___ г.
П Л А Н
за провеждане на занятие по строева подготовка
с ___ рота от ___ мб
Тема: Строеве на ротата в пеши строй.
Занятие: Строяване на ротата в разгънат строй. Обръщане на място.
Учебни цели:
1. Да се постигне сглобеност на ротата при изпълнение на командите за построяване в разгънат
строй.
2. Да се затвърдят уменията и съгласуваността на военнослужещите при изпълнение на строеви
хватки в състава на ротата.
3. Да се постигне синхрон в изпълнението на хватките.
Учебни въпроси:
1. Строяване на ротата в разгънат строй.
2. Обръщане на място.
Място: Строевия плац.
Време: От 08.30 до 09.15 на ________ 20 ___ г.
Ръководство: Строеви устав.
Ход на занятието
№
по
ред

Учебни въпроси

Време

I. Подготвителна част

5'

Команди и действия на
командира на ротата
1. Строявам ротата в две редици.
2. Приемам строя.
3. Проверявам наличността и опрятността на
обучаемите.
4. Обявявам темата и учебните въпроси на занятието.

С Т Р.
№
по
ред
1.

2.
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Команди и действия на
командира на ротата

Учебни въпроси

Време

II. Основна част
Строяване на ротата в разгънат двуредичен строй и в линия взводни колони.
а) строяване на ротата в двуредичен строй;

35'
20'

б) строяване на ротата в линия
взводни колони.

8'
2'

Посочвам местата на взводовете и на военнослужещите в строя и реда за построяването. Командирът на първия взвод се построява вляво от
мен и подава команда „Взвод в колона по трима
(четирима) – СТРОЙ СЕ!“. Останалите взводове
по команда на своите командири се построяват
вляво от първи взвод.
След строяването на първи взвод излизам от строя
и следя за строяването на ротата.
Тренировка за постигане на целите

8'

Построявам ротата в две редици.
Пристъпвам към тренировка.
По команда „Наля-ВО!“ следя обръщането да се
извършва едновременно от всички, на петата на
левия крак и на пръстите на десния.
За обръщане на строя надясно подавам команда
„Надяс-НО!“. Следя обръщането да се извършва
едновременно от всички, на петата на десния крак
и на пръстите на левия.
За постигане на синхрон и едновременност в
изпълнението на командата при необходимост
пристъпвам към тренировка на подразделения.

Тренировка за обръщане на място.

ІІІ. Заключителна част

2'

15'

5'

Указвам командата „Рота в две редици – СТРОЙ
СЕ!“ и разяснявам действията.
Посочвам местата на взводовете и на военнослужещите в строя и реда за построяването. Командирът на първия взвод се построява вляво от мен
и подава команда „Взвод в две редици – СТРОЙ
СЕ!“. Останалите взводове по команда на своите
командири се построяват вляво от първи взвод.
Командирите на взводове подават команди „РАВНИС!“ и „МИРНО!“, в готовност за изпълнение
на следващи команди.
Тренировка за постигане на целите.
Указвам командата и разяснявам действията.
„Рота в линия взводни колони – СТРОЙ СЕ!“

Построявам ротата в две редици.
Извършвам разбор на занятието.
Давам указания за следващото занятие.
Освобождавам строя (обучаемите).
Командир на _____ рота
__________________________
(звание, подпис, фамилия)
_________________ 20 ___ г.
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Приложение № 7
към чл. 12, т. 8

ПОДРЕЖДАНЕ НА ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ НА ПАГОНИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
Висши офицерски звания
Майор
(капитан III ранг)
Младши офицерски звания
Генерал
(адмирал)

Генерал-лейтенант
(вицеадмирал)

Генерал-майор
(контраадмирал)

Капитан
(капитан-лейтенант)

Старши лейтенант

Бригаден генерал
(комодор)

Лейтенант

Старши офицерски звания

Звания за офицерски кандидат

Полковник
(капитан I ранг)

Офицерски кандидат II клас

Подполковник
(капитан II ранг)

Офицерски кандидат I клас
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Сержантски звания

Редник (матрос)

Старшина
(мичман)

Старши сержант
(главен старшина)

Забележки:
1. Отличителният знак за военно звание на генералите представлява бродирана четирилъчна звезда
с размери 18 × 18 мм, на адмиралите – бродирана
петолъчна звезда с диаметър 26 мм, на старшите
офицери – метална четирилъчна звезда с размери
16 × 16 мм, а на младшите офицери – метална
четирилъчна звезда с размери 12 × 12 мм.
2. Отличителният знак за старшините, сержантите и войнишкия състав са нашивки с размери,
посочени на пагоните.
3. В белия кръг на пагоните се поставят отличителните знаци на съответния род войска.
4. Пагоните на курсантите се обкантват.
5. Основата, обкантовката и чертите на пагоните
са в цвят в зависимост от вида въоръжени сили.

Приложение № 8
към чл. 125

ОПИСАНИЕ НА НОСАЧА, ПРЕЗРАМКИТЕ
НА БОЙНОТО ЗНАМЕ

Сержант
(старшина I степен)

Младши сержант
(старшина II степен)
Войнишки звания

Ефрейтор
(старши матрос)

1. Знаменосецът носи бойното знаме с помощта
на носач, който се изработва от кожена основа
и се обшива с червен плат и сребристи кантове.
1.1. Размерите на носача са: дължина на дългата част с отвори за катарамата – 115 см; дължина
на късата част с катарамата – 60 см; дължина
на гнездото за поставяне на знамето – 15 см с
диаметър 5 см, широчина на носача – 7 см.
1.2. Предназначение – носачът се носи от
знаменосеца на дясното рамо по диагонал и
служи за поставяне на знамето за преминаване
в тържествен марш или при други ритуали по
разрешение и със заповед на командира (началника) на военното формирование.
1.3. При движение със знаме на рамо носачът с
долната си част стои отляво на нивото на таза, а
при движение с поставено в него знаме – отпред.
2. Асистентите на знаменосеца носят презрамки (темляци).
2.1. Презрамката (темлякът) се носи от асистентите на знаменосеца както носача за знамето,
но без да се поставя пред тялото.
2.2. Размерите на презрамката (темляка) са
идентични с тези на носача, като при тях липсва
гнездо за поставяне на знамето.
2.3. В долната си част презрамката (темлякът)
завършва със сребрист пискюл.
2.4. Катарамата и отворите в носача и презрамката (темляка) трябва да позволява прогонването им в зависимост от телосложението на
знаменосеца и асистентите.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 9

към чл. 129, ал. 4, чл. 191, ал. 3

УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ
(съкратени наименования и знаци)
1. С ЪК РА ЩЕНИ Я Н А ДЛ ЪЖ НОС ТИТЕ
ЗА ФОРМИРОВАНИЯТА ОТ БЪЛГАРСК АТА
АРМИЯ
Отделение (екипаж, разчет)
ко – командир на отделение
мк – мерач на картечница
пк – помощник-картечар
г – гранатометчик
пг – помощник-гранатометчик
мо – мерач оператор
сн – снайперист
мв – механик водач
а – автоматчик
кт – командир на танк
м – мерач
п – пълнач
кр – командир на разчет
нр – номер от разчет
кг – командир на гаубица
кор – командир на оръдие
кбм – командир на бойна машина
кдо – командир на домакинско отделение
ш – шофьор
си – санитарен инструктор
иг – инструктор – готвач
Взвод
кв – командир на взвод
зкв – заместник-командир на взвод
Рота (батарея)
КР – командир на рота (батарея)
ЗКР – заместник-командир на рота (батарея)
ЗКРЛ – заместник-командир на рота (батарея)
по логистиката
ГСР – главен сержант на рота (батарея)
ЛР – логистик на рота (батарея)
ЗХ – завеждащ хранилище (склад)
К – командир
ЗК – заместник-командир
ГС – главен сержант
Л – логистик
Батальон (дивизион, ескадрила)
КБ – командир на батальон (дивизион, ескадрила)
ЗКБ – заместник-командир на батальон (дивизион, ескадрила)
НЩБ – началник-щаб на батальон (дивизион,
ескадрила)
ЗКЛБ – заместник-командир по логистиката
на батальон (дивизион, ескадрила)
ЗНЩБ – заместник-нача лник на щаба на
батальон (дивизион, ескадрила)
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НОЩБ – началник на отделение в щаб на
батальон (дивизион, ескадрила)
ГСБ – главен сержант на батальон (дивизион,
ескадрила)
Полк
К-рП – командир на полк
КФ – командир на формирование
ВД – военен диригент
ВДО – военен духов оркестър
НКТПФ – началник на контролно-технически
пункт на формирование
Военноморска база
Квмб – командир на военноморска база
ЗКвмб – заместник-командир на военноморска база
КК – командир на кораб
ЗКК – заместник-командир на кораб
КБЧ – командир на бойна част
к-р д-н – командир на корабен дивизион
ВО – вахтен офицер
Бригада (база)
КБр – командир на бригада (база)
ЗКБр – заместник-командир на бригада (база)
НЩБр – началник-щаб на бригада (база)
ЗКЛБр – заместник-командир по логистиката
на бригада (база)
ЗКБрЛП – заместник-командир на бригада
(база) по летателната подготовка
ЗКБрАТВ – заместник-командир на бригада
(база) по авиационната техника и въоръжението
ЗНЩБр – заместник-началник на щаба на
бригада (база)
НОЩБр – началник на отделение в щаб на
бригада (база)
НАЗСИ – началник на административно (направление, служба) „Сигурност на информацията“
СПНОБр – старши помощник-началник на
отделение в щаб на бригада (база)
ПНОБр – помощник-началник на отделение
в щаб на бригада (база)
НМПБр – началник на медицински пункт на
бригада (база)
ГСБр – главен сержант на бригада (база)
2. ИЗПОЛЗВАНИ УСЛОВНИ ЗНАЦИ ЗА
ФОРМИРОВАНИЯТА ОТ ВМС
– командир
– началник-щаб/пом.-командир (пк)
– офицери
– старшини/сержанти
◘ – матроси
б ч – бойна част
Забележка. С ък ръщени я та на д л ъж нос т и т е
по т. 1, касаещи рота, батальон, полк и бригада,
се отнасят и за аналогичните формирования на
плавателни съдове от тактическите нива на Военноморските сили.
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Приложение № 10
към чл. 229, ал. 3
ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТРОЕВИ ПРЕГЛЕД НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ
(вариант)

УТВЪРЖДАВАМ:
Командир на _______ (в.ф.)
__________________________
(звание, подпис, фамилия)
________________ 20 ___ г.
П Л А Н
за провеждане на строеви преглед на ________________
Място: Строеви плац.
Време: От 08.30 до 09.15 на ________________ 20 ___ г.
Форма: Всекидневна, оръжие и противогаз.
№
по
ред

Въпроси за проверка

Време

1.

Построявяне на формированието в линия ротни или взводни колони, съобразно Преди започмястото за построяване за строеви преглед.
ването на прегледа

2.

Посрещане на началника, провеждащ прегледа, и отдаване на чест:
– дисциплина на строя, обръщане на главите от военнослужещите и положението
на оръжието при отдаването на чест;
– спазване на установените от устава интервали и дистанции между формированията и военнослужещите;
– едновременност и отсеченост на отговора на личния състав на поздрава на
началника.

5 минути

3.

Проверка на наличието на личния състав и на външния вид на военнослужещите:
– състоянието на облеклото и обувките и тяхната изправност;
– правилното носене на униформеното облекло, поставяне на отличителните и
наградните знаци;
– подстригването на личния състав;
– наличието и състоянието на въоръжението и снаряжението.

10 минути

4.

Проверка на усвояването на строевите хватки от военнослужещите, на познаването на техните началници и подчинени и на наличието на служебните карти.

15 минути

5.

Представяне на формированията, определени за проверка на строевата подготовка.

5 минути

6.

Единична строева подготовка:
– изпълнение на основните строеви хватки и действия без и със оръжие (обикновено от рота се проверява един взвод).

50 минути

7.

Строева сглобеност на формированията:
– строеве на отделението;
– строеве на взвода;
– строеве на ротата.

30 минути

8.

Разбор на резултатите от проверката по строева подготовка.

5 минути

9.

Преминаване на ротите (взводовете) с песни.

10 минути

10. Преминаване в тържествен марш:
– действия на офицерския състав и на линейните;
– спазване на установените дистанции и интервали между формированията и
военнослужещите;
– дисциплина на строя и равнение в редиците;
– отмереност на строевата крачка и стегнатост на военнослужещите.

10 минути

11. Отнасяне на бойното знаме:
– действия на знаменосеца, асистентите и на знаменния взвод;
– изпълнение на командите от военнослужещите при отнасяне на бойното знаме.

5 минути

12. Разбор на строевия преглед.

5 минути
Командир на ____________
_________________________
(звание, подпис, фамилия)
__________________ 20 ___ г.
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Приложение № 11

към чл. 233, ал. 2 и чл. 253, ал. 2
С Т Р О Е В А З А П И С К А
на ____________ рота (батальон), военно формирование _______________
_______________________
дата
Личен състав
Наименование
и количество

Видове
отчет
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По списък
В строя

Приложение 12

Разход

Командир на военно формирование ___________________________
към чл. 259, ал. 2
(военно звание и подпис)
Приложение 12

Забележки:
към чл.военните
259, ал. зва2
1. На обратната страна на строевата записка на батальона (ротата, взвода) се посочват
ния и фамилиите на командирите на роти (взводове, отделения), като се започне от първата рота (взвод,
Приложение
12
отделение), а на строевата записка на бригадата (базата) – военните звания и фамилиите
на командирите
на батальони (дивизиони, ескадрили) и самостоятелни роти.
към чл. 259, ал. 2
2. След попълването строевата записка се съхранява като документ с гриф за сигурност „за служебно
ползване“ и когато изпълни предназначението си, се унищожава по решение на командира на формированието.
3. Строевата записка се изготвя от командира на ротата (батареята), батальона (дивизиона, ескадрилата), полка, бригадата (базата).

СИГНАЛИ
за тръба и барабан
СИГНАЛИ
за тръба и барабан
СИГНАЛИ
за тръба и барабан

С И Г Н А Л И
за тръба и барабан
1. ЗАПОЧВАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА

2. ПОВЕСТК А

Темпо на марш

3. ЗАРЯ

Приложение № 12
към чл. 259, ал. 2
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4. ОТБОЙ

5. СЛУШАЙТЕ ВСИЧКИ

6. СБОР

149
7. СБОР НА НАЧАЛНИЦИТЕ

149
8. ОГЪН

Бързо

Бързо

Темпо на марш

9. БЕГОМ

10. БОЙНА ТРЕВОГА

11. МАРШ ПО К АРАУЛИТЕ

150

150
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12. ПОВЕСТК А ЗА ТЪРЖЕСТВЕНА ЗАРЯ
(Изпълнява се от фанфари или тръба)

ВИДОВЕ БИЕНИЯ НА РОТНИЯ БАРАБАН
1. ЗА ЗНАМЕТО

151

2. МАРШ ПО К АРАУЛИТЕ
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3. ПОХОДЕН МАРШ № 1

4. ПОХОДЕН МАРШ № 2

152
5. СБОР
Бързо

152

152

6. БОЙНА ТРЕВОГА
Бързо

153
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7. ТЪРЖЕСТВЕНИ ТРАУРНИ БАРАБАНИ
(За поднасяне на венци)
Largo

273
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1440
от 7 декември 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 № 48 от заседание,
проведено на 29.11.2012 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, протокол № 7081 и експертно становище
от 15.11.2012 г., издадени от Изпитвателен център
„Алми тест“, София, удостоверяващи, че детски
надуваеми раменки „HUGGIES“ с изображения
на животни, с два броя запушалки върху всяка от
тях и надпис на латиница „made in China“ около
запушалката; Партида: KC 001; British standard
BS7661 1993; с предупредителен текст на български
език: „HUGGIES“ е запазена търговска марка на
Kimberly-Clark Worldwide Inc. BB Проекти, Лондон
SW15 6TQ, не отговарят на физико-механичните
изисквания за безопасност, отразени в БДС EN
13138-1:2008 „Средства за плаваемост за обучение
по плуване. Част 1: Изисквания за безопасност и
методи за изпитване на средствата за плаваемост,
облечени на тялото“, по показатели: т. 5.3.1 липсва
задължителна маркировка за размер на изделието;
т. 5.5.3 вентилите стърчат на повече от 5 mm над
повърхността на изделието, което може да доведе
до непредумишлено отваряне на запушалките
и при отворени запушалки изделието не запазва минимум 75 % от плаваемостта си след 2 мин.,
което може да доведе до потъване на ползвателя;
т. 5.7.2 липсва задължителната маркировка, върху
която да се проведе изпитването; т. 5.7.3 липсва
задължителната маркировка, върху която да се
проведе изпитването; т. 5.7.4 липсва задължителната маркировка, върху която да се проведе
изпитването; т. 5.7.5 липсва задължителната маркировка, върху която да се проведе изпитването;
т. 7.1 липсва задължителната информация; т. 7.2
липсва задължителната информация; т. 7.3 липсва задължителната информация, и т. 7.4 липсва
задължителната информация, и съществува риск
от потъване на ползвателя, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на след-

ните стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите: детски
надуваеми раменки „HUGGIES“ с изображения
на животни, с два броя запушалки върху всяка от
тях и надпис на латиница „made in China“ около
запушалката; Партида: KC 001; British standard
BS7661 1993; с предупредителен текст на български
език: „HUGGIES“ е запазена търговска марка
на Kimberly-Clark Worldwide Inc. BB Проекти,
Лондон SW15 6TQ.
2. 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.
Председател:
В. Златев
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ЗАПОВЕД № 1441
от 7 декември 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 № 48 от заседание, проведено
на 29.11.2012 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, протокол
№ 7082 и експертно становище от 15.11.2012 г.,
издадени от Изпитвателен център „Алми тест“,
София, удостоверяващи, че надуваеми ръкавелки (раменки), търговска марка „Best way“ – арт.
№ S-32101 EU-1-88-4-1, баркод 6942138908572,
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размери 23 см х 15 см, с инструкция и етикет
на български език със следната информация:
произведено в Китай от BESTWAY Inflatable
& Material Corp., не отговарят на физико-механичните изисквания за безопасност, отразени в
БДС EN 13138-1:2008 „Средства за плаваемост
за обучение по плуване. Част 1: Изисквания за
безопасност и методи за изпитване на средствата
за плаваемост, облечени на тялото“ по следните
показатели: т. 5.5.3 и изпитване съгласно Аnnex
B: При отворени запушалки изделието не запазва
минимум 75 % от плаваемостта си след 2 мин.,
което може да доведе до потъване на ползвателя;
т. 5.6.2. и изпитване съгласно Аnnex F: Камерите не
остават въздухонепроницаеми след изпитването,
което може да доведе до потъване на ползвателя;
т. 7.1 и изпитване съгласно т. 7.1: Предупрежденията и маркировките са трудночетими, не
е спазено изискването за отстояние 100 mm от
вентила; т. 7.3 и изпитване съгласно т. 7.3: Не е
представена изискваната информация: а) инструкция как се надува и изпуска изделието, как се
затваря стоперът; б) инструкция как се слага и
маха изделието; в) инструкция как да се нагласи
правилно изделието при употреба; г) инструкция
по съхранение и поддръжка, тъй като съществува
риск от потъване на ползвателя, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– надуваеми ръкавелки (раменки), търговска
марка „Best way“ – арт. № S-32101 EU-1-88-4-1,
баркод 6942138908572, размери 23 см × 15 см,
с инструкция и етикет на български език, със
следната информация: „Произведено в Китай от
BESTWAY Inflatable & Material Corp.“.
2. 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.
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Председател:
В. Златев
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1169-ЖЗ
от 19 декември 2012 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса
за застраховането и на основание чл. 13, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор и чл. 29, ал. 3 и
5 от Кодекса за застраховането Комисията за
финансов надзор реши:
Изда ва на „ ДЗИ – Ж и во т озас т ра ховане“ – ЕАД, допълнителен лиценз по т. 2 от раздел
ІІ, буква „а“ – ,,Видове застраховки. Рискове“,
на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Заболяване“ за рисковете:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
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Председател:
Ст. Мавродиев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 589
от 22 ноември 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-202 от 1.11.2011 г. от Лидия
Йорданова Колева, Боян Александров Алексиев
и Христо Александров Алексиев с искане за
даване на съгласие за изработване на проект за
ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за
поземлен имот № 090015 от КВС, м. Доброславци.
Към заявлението са приложени: извадка от
действащия план за територията, мотивирано
предложение, задание, скица за имот № 090015,
нотариален акт № 85, том V, peг. № 13109, дело
№ 809 от 26.11.2007 г. за 1/2 ид.ч. от имот № 090015
на името на Боян Александров Алексиев и Христо Александров Алексиев, нотариален акт № 84,
том V, peг. № 13108, дело № 808 от 26.11.2007 г.
за 1/2 ид.ч. от имот № 090015 на името на Лидия
Йорданова Колева.
Мотивираното предложение и заданието са
разгледани и приети от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-90 от 8.11.2011 г., т. 8.
Със Заповед № РД-09-50-1429 от 10.11.2011 г.
на главния архитект на Столична община е одобрено задание.
Със Заповед № РД-09-50-1451 от 16.11.2011 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на ПУП – ПРЗ за имот № 90015, м. Кумаришки
път – Доброславци.
Заповедите са изпратени за сведение и изпълнение на кмета на район „Нови Искър“ с писмо
изх. № ГР-94-00-202 от 17.11.2011 г.
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Със заявление № ГР-94-00-202 от 29.11.2011 г. е
внесен проект за одобряване, изработен върху КВС.
Проектът е изпратен за съобщаване по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо изх. № ГР-94-00-202
от 2.12.2011 г.
С писмо на район „Нови Искър“ изх. № 6602326 от 19.05.2012 г. проектът е върнат в НАГ с
удостоверяване, че възражения не са получени.
Приложени са: съобщение (разписен лист), 14
бр. съобщения с обратни разписки, справка изх.
№ ВС-01-69 от 2.03.2012 г. от ОСЗ – Нови Искър,
удостоверение за наследници.
Допълнително на 9.07.2012 г. към проекта
са приложени следните документи: съгласуван
проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
на 2.12.2011 г.; изходни данни от „Софийска
вода“ – АД, от декември 2011 г.; скица № 34646
от 30.05.2012 г. на СГКК за имот с идентификатор
21662.4827.15 (номер по предходен план: 090015),
декларация по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО за липса на
дървесна растителност в имот № 90015, заверена от
дирекция „Зелена система“ към СО на 4.07.2012 г.
На същата дата собствениците са уведомени,
че е необходимо проектът да бъде изработен върху
влязлата в сила кадастрална карта, одобрена със
Заповед № РД-18-7 от 13.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Внесен е преработен
проект върху кадастрална карта.
Проектът е разгледан и приет с протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-57 от 17.07.2012 г., т. 6.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Заявлението за разрешаване изработването
на ПУП е подадено от заинтересованите лица
по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от собствениците
на имот с идентификатор 21662.4827.15 (номер
по предходен план: 090015) – предмет на плана.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
одобрено е задание, допуснато е изработването на
проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в допускането, проектът е съобщен на заинтересованите лица по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ,
същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотът попада в устройствена зона „Смф2“,
в която съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, т. 44, е допустимо конкретното предназначение на УПИ да е „за жилищно строителство“.
Показателите в матрицата върху графичната част
на плана отговарят на нормативите в приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-7 от 13.01.2012 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
С проекта за новообразувани УПИ V-15 и VI15 се цели урегулиране на имот с идентификатор
21662.4827.15 в два урегулирани поземлени имота,
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като северната, източната и южната регулационна
граница са поставени в съответствие с имотните
граници по кадастрална карта на имота. Регулационната граница с I-200, II-200, III-557, IV-557
не се изменя.
С горното е спазено изискването на чл. 17,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ.
За осигуряване на лице (изход) към улица на
нови УПИ V-15 и VI-15, кв. 29, се изменя улица
при о.т. 137 с продължаването є през о.т. 137 – о.т.
137а – о.т. 137б, като се потвърждава изградената
на място ул. Вечерница и се създава задънена
улица от о.т. 137а до о.т. 137в, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3 и 4 ЗУТ.
За одобряване на изменението е на лице
основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2 – промяна в устройствените условия, при
които е одобрен предходният план.
Задънена улица от о.т. 137а – о.т. 137в отговаря на изискванията на чл. 81, ал. 1 и 3 ЗУТ и
е целесъобразна с цел осигуряване на достъп и
преминаването на техническата инфраструктура
до УПИ V и VI.
Създаването на задънена улица изисква провеждане на процедури по отчуждаване по ЗОС
на част от имот 15, предвид което и на основание
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен
да одобри проекта за ИПР на улична регулация
и ПРЗ е Столичният общински съвет.
Предвиденото застрояване е с две свободностоящи двуетажни сгради в УПИ V-15 и една
свободностояща двуетажна сграда в УПИ VI-15,
което застрояване е допустимо в устройствена
зона „Смф2“.
Проектът се одобрява при спазване на чл. 31,
ал. 1 ЗУТ за разстояние до вътрешни регулационни
граници, чл. 31, ал. 4 ЗУТ за разстояние между
жилищните сгради през странична граница и
чл. 32, ал. 1 и 2 ЗУТ за разстояние през улица и
през дъно. В съседни имоти 16 и 4 не съществува
и не е предвидено с ПУП застрояване. Спазена
е и нормата на чл. 33 ЗУТ относно разстоянието
между сградите в УПИ V-15.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Предвиденото застрояване в УПИ VI-15 е
съобразено със сервитута на съществуващия
електропровод.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – А Д, „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, както и изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, т. 14 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124,
ал. 3, чл. 14, ал. 3 и 4, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1,
чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 1 и 2, чл. 33, чл. 81,
ал. 1 и 3 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-57 от 17.07.2012 г., т. 6, Столичният общински съвет реши:
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Одобрява проект за:
1. Изменение на улична регулация на м. Доброславци на улица при о.т. 137; откриване на
улица от о.т. 137 – о.т. 137а – о.т. 137б; откриване на
задънена улица от о.т. 137а – о.т. 137в по зелените
и кафявите линии, цифри и букви и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. План за регулация за м. Доброславци,
кв. 29 – отреждане на УПИ V-15 и VI-15 за поземлен имот 4827.15 по червените и сините линии
и цифри съгласно приложения проект.
3. План за застрояване за м. Доброславци,
кв. 29, УПИ V-15 и VI-15, съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Строително разрешение ще бъде издадено след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА ВИДИН
ЗАПОВЕД № РД-02-11-1206
от 21 декември 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 4, ал. 8, изр. 1 и
ал. 9 от Закона за народнaтa просвета и чл. 15 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета във връзка с чл. 22, ал. 4 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Видин, приета с Решение № 29, взето
с протокол № 3 от 17.02.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Видин, и в изпълнение на Решение
№ 168, взето с протокол № 11 от 20.11.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Видин, нареждам:
1. Преобразувам чрез вливане Целодневна
детска градина „Брезичка“ – с. Буковец, община
Видин, като филиал на Целодневна детска градина
№ 9 „Арабела“ – Видин.
2. Обучението на децата от населеното място
на вливащата се детска градина по т. 1 до шестгодишна възраст да се осъществява в съответното
населено място, като групата функционира като
филиал.
3. Задължителната документация на Целодневна детска градина „Брезичка“ – с. Буковец,
община Видин, и наличният инвентар да се приемат за стопанисване и съхранение от Целодневна
детска градина № 9 „Арабела“ – Видин.
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4. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната
детска градина и да се изготвят необходимите
приемно-предавателни протоколи между пре
образу ваната детска г радина и приемащата
детска градина.
5. Числеността на персонала на Целодневна
детска градина № 9 „Арабела“ – Видин, да се
определи съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1
от Наредба № 3 от 2008 г. на министъра на образованието, младежта и науката за нормите на
преподавателска работа и реда за определяне на
числеността на персонала в системата на народната просвета.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.
7. Запазва се месечната такса от 17,60 лв.,
която се заплаща от родителите или настойниците на децата, посещаващи детската градина в
с. Буковец, община Видин, съгласно чл. 22, ал. 4
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Видин съгласно Решение
№ 127, взето с протокол № 8 от 4.09.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Видин.
Мотиви:
С цел запазване на детското заведение в съответното населено място и неговата материална
база и обхващане на децата от с. Буковец, включително и тези от задължителна предучилищна
възраст, е целесъобразно да бъдат обединени
двете детски заведения.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Борислава Борисова – заместник-кмет
„Хуманитарни дейности и социална политика“ – Община Видин.
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Кмет:
Г. Гергов

ЗАПОВЕД № РД-02-11-1207
от 21 декември 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 4, ал. 8, изр. 1 и
ал. 9 от Закона за народнaтa просвета и чл. 15 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета във връзка с чл. 22, ал. 4 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Видин, приета с Решение № 29, взето
с протокол № 3 от 17.02.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Видин, и в изпълнение на Решение
№ 169, взето с протокол № 11 от 20.11.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Видин, нареждам:
1. Преобразувам чрез вливане Целодневна
детска градина – с. Гомотарци, община Видин,
като филиал на Целодневна детска градина № 15
„Незабравка“ – Видин.
2. Обучението на децата от населеното място
на вливащата се детска градина по т. 1 до шестгодишна възраст да се осъществява в съответното
населено място, като групата функционира като
филиал.
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3. Задължителната документация на Целодневна детска градина – с. Гомотарци, община
Видин, и наличният инвентар да се приемат за
стопанисване и съхранение от Целодневна детска
градина № 15 „Незабравка“ – Видин.
4. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната
детска градина и да се изготвят необходимите
приемно-предавателни протоколи между пре
образу ваната детска г радина и приемащата
детска градина.
5. Числеността на персонала на Целодневна
детска градина № 15 „Незабравка“ – Видин, да
се определи съгласно разпоредбите на чл. 12,
ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. на министъра на
образованието, младежта и науката за нормите
на преподавателска работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на
народната просвета.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.
7. Запазва се месечната такса от 17,60 лв., която
се заплаща от родителите или настойниците на
децата, посещаващи детската градина в с. Гомотарци, община Видин, съгласно чл. 22, ал. 4 от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Видин съгласно Решение № 127, взето
с протокол № 8 от 4.09.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Видин.
Мотиви:
С цел запазване на детското заведение в съответното населено място и неговата материална
база и обхващане на децата от с. Гомотарци, включително и тези от задължителна предучилищна
възраст, е целесъобразно да бъдат обединени
двете детски заведения.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Борислава Борисова – заместник-кмет
„Хуманитарни дейности и социална политика“ – Община Видин.
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Кмет:
Г. Гергов
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на обектите и съоръженията за производство,
преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия:
с. Сноп, ЕКАТТЕ 67756, в поземлени имоти:
№ 67756.44.34, № 67756.44.35 и № 67756.58.55;
с. Житен, ЕКАТТЕ 29444, в поземлени имоти № 29444.10.46, № 29444.10.48, № 29444.10.51,
№ 29444.16.107, № 29444.16.110, № 29444.18.31,
№ 29444.68.52, № 29444.71.30, № 29444.71.116,
№ 29444.71.124.
2. Допуска предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 АПК, като определя гаранция в
размер 2500 лв., която да бъде внесена от „Норекс
енерджи проджект 2“ – ООД, по сметка IBAN:
BG38TTBB94003309015798, BIC: TTBBBG22, при
Банка „СЖ Експресбанк“ с титуляр на сметката
Димитър Михайлов Петров, съгласно приложените мотиви, които представляват неделима част
от взетото решение.
3. Възлага на кмета на общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
Председател:
Н. Марчев
304

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 166
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 и т. 11
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на имот № 104124 (идентичен с
имот № 104212) с начин на трайно ползване „пасище, мера“ и имот № 104125 (идентичен с имот
№ 104213) с начин на трайно ползване „пасище,
мера“ в местността Русинка по КВС на землище гр. Елена и определяне на ново конкретно
предназначение на имотите – за „ниско свободно
жилищно застрояване“.
Решението подлежи на обжалване чрез Община Елена пред Административния съд – Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 ЗУТ.
Председател:
В. Гуцов

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-6
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) на „Проект на ВяЕЦ
от 15 ветрогенератора в землищата на селата
Житен и Сноп“ съгласно приложения списък на
засегнатите имоти, техните сервитути по землища за нуждите на „Норекс енерджи проджект
2“ – ООД, след отпадането на ПИ № 29444.30.228
и ПИ № 29444.30.110 поради несъответствие с
Наредба № 14 от 2005 г. за технически правила и
нормативи за проектиране, изграждане и ползване

БРОЙ 7

309

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 718
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 (отм., ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) и § 8, ал. 6 от преходните разпоредби, 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)
за ПИ с идентификатор 36498.702.1858, както и

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

приложените В и К и ел. схеми в местността
Бадемлика, землище гр. Карлово, във връзка с
промяна предназначението на земеделска земя.
Подробният устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) предвижда за
ПИ с идентификатор 36498.702.1858 по КККР да
се образува УПИ 1858 – жилищно строителство,
както и приложените В и К и ел. схеми в м. Бадемлика, землище гр. Карлово, и застрояване в
него при спазване на нормативните изисквания
по устройство на територията. Устройствена зона
Жм – жилищна с ниско застрояване.
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.
Председател:
Ст. Карагенски
311
РЕШЕНИЕ № 719
от 18 декември 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. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 124, ал. 3 ЗУТ (отм., ДВ, бр. 82
от 2012 г.) и § 8, ал. 6 от преходните разпоредби
на ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за водопровод във връзка с реконструкция на водопроводна мрежа на с. Васил
Левски, преминаваща през поземлени имоти
000226 – пасище, мера, общинска частна собственост, в местност Топраклъка, 000275 – дере,
общинска публична собственост, 000276 – дере,
общинска публична собственост, 000436 – паси ще, мера, общ и нск а час т на собс т венос т,
000443 – пасище, мера, общинска частна собственост, 000444 – пасище, мера, общинска частна
собственост, 000448 – пасище, мера, общинска
публична собственост, 000465 – пасище, мера,
общинска частна собственост, 000529 – пасище,
мера, общинска частна собственост, 000551 – пасище, мера, общинска публична собственост,
в местност с. Васил Левски, 000552 – пасище,
мера, общинска публична собственост в местност
Топраклъка, 000554 – пасище, мера, общинска
частна собственост, 000718 – полски път, общинска публична собственост, 000733 – полски път,
общинска публична собственост, 000734 – полск и п ът, о бщ и нск а п у б л и ч на с о б с т вено с т,
000735 – полски път, общинска публична собственост, 000755 – полски път, общинска публична
собственост, 000756 – полски път, общинска публична собственост, 000764 – полски път, общинска публична собственост, 000885 – полски път,
общинска публична собственост, 000912 – канал,
общинска публична собственост, 000942 – канал,
общинска публична собственост, 000944 – канал,
общинска публична собственост, в местност
с. Васил Левски, 001055 – пасище, мера, общинска частна собственост, 001056 – нива (орна
земя), собственост на Петър Христев Атанасов,
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001105 – нива (орна земя), общинска частна собственост, 001109 – нива (орна земя), общинска
частна собственост, 001110 – нива (орна земя),
общинска частна собственост, 001111 – нива
(орна земя), собственост на Койчо Иванов Ковачев, 001112 – нива (орна земя), собственост на
Христо Иванов Кехайов, в местността Песците,
002049 – нива (орна земя), общинска частна собственост, 002050 – нива (орна земя), общинска
частна собственост, 002054 – нива (орна земя),
собственост на Добри Иванов Нейков, в местността Глушкова ливада, 023099 – нива (орна
земя), собственост на Васил Гърдев Иванов,
023100 – нива (орна земя), собственост на Недко
Димов Иванов, 023103 – нива (орна земя), собственост на Тоно Иванов Христев, 023110 – полски
път, общинска публична собственост, в местността
До шосето, 025116 – нива (орна земя) на Васил
Димитров Василев, 025124 – полски път, общинска публична собственост, в местността Корджа
дере, 036001 – използвани естествени ливади на
Васил Василев Василев, 036029 – нива (орна земя),
общинска частна собственост, 036030 – пасище,
мера, собственост на Хасан Рустем Мурад, и
036451 – пасище, мера, общинска частна собственост, в местността Чифлика в землището на
с. Васил Левски.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
312
РЕШЕНИЕ № 720
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 (отм., ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) и § 8 от преходните разпоредби
на ЗУТ, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, както и приложените
ел. и В и К схеми за захранване на ПИ 050040,
местност Капи кос, землище с. Васил Левски, във
връзка с промяна предназначението на земята.
Подробният устройствен план предвиж да
за ПИ 050040 да се образува нов урегулиран
поземлен имот 050040 – животновъдна ферма в
местността Капи кос, землище с. Васил Левски,
и застрояване в тях при спазване на нормативните изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона Пп.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
313
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № АК-02-23-779
от 19 декември 2012 г.
На основание чл. 34а, ал. 2 от Закона за държавната собственост, Заповед № РД-02-14-3003 от
18.12.2012 г. и Заповед № ЗМФ-1737 от 19.12.2012 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите и чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
1. Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Язовир „Пловдивци“ и пречиствателна станция за питейни води“ в землището на
с. Пловдивци, община Рудозем, съгласно Заемно
споразумение „Проект за развитие на общинската
инфраструктура“ между Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие и подробния устройствен план – план за
застрояване и регулация (ПУП – ПРЗ), одобрен
с Решение № 356 от 17.08.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Рудозем, имоти и части от имоти – частна общинска собственост, намиращи се

ВЕСТНИК
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в землището на с. Пловдивци, община Рудозем,
област Смолян, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, собственици и
размер на паричното обезщетение.
2. Средствата, необходими за финансиране на
процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1,
са за сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, и ще
бъдат внесени в търговска банка „Интернешънъл
Асет Банк“.
Обезщетенията щe започнат да се изплащат
след влизането на заповедта в сила.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК в съответствие с изложените мотиви разпореждам предварително изпълнение на тази заповед.
Заповедта може да се обжалва по реда на
АПК в 14-дневен срок след обнародването є в
„Държавен вестник“.
Изпълнението є възлагам на отдел „Държавна собственост“ и на главния счетоводител в
областната администрация – Смолян.
Областен управител:
Ст. Стайков
Приложение
към т. 1

Списък на имотите – частна общинска собственост, за принудително отчуждаване, включени в обект
„Язовир „Пловдивци“ и пречиствателна станция за питейни води“ в землището на с. Пловдивци
№
по
ред

1

2

3

5

Площ,
подлежаща на
отчуждаване,
дка
6

1.

33006

ССФ

Пасище мера

0,916

0,916

2.

33016

ССФ

Пасище мера

1,351

1,351

3.

34005

ССФ

Пасище мера

2,091

2,091

4.

28035

ССФ

Естествени ливади

0,380

0,380

5.

28067

ССФ

Естествени ливади

0,396

0,396

6.

28065

ССФ

Естествени ливади

0,026

0,026

7.

28064

ССФ

Естествени ливади

0,133

0,133

8.

28041

ССФ

Пасище с храсти

0,392

0,392

9.

28025

ССФ

Естествени ливади

0,145

0,145

10.

28012

ССФ

Пасище мера

1,652

1,652

11.

28022

ССФ

Пасище мера

1,924

1,924

12.

28070

ССФ

Пасище мера

0,400

0,387

13.

28073

ССФ

Пасище мера

0,793

0,356

315

Имот
№

Вид
на територията

Начин на трайно
ползване

4

Обща
площ
на
имота,
дка

Местност

Вид собственост

7

8

Име на
Пасобстве- рично
ника
обезщетение,
лв.
9
10

Д е м е р д е - Общинска О б щ и н а
шево
частна
Рудозем
Гробат
Общинска О б щ и н а
частна
Рудозем
Вълченац- Общинска О б щ и н а
ко
частна
Рудозем
Рупско
Общинска О б щ и н а
частна
Рудозем
Аликово
Общинска О б щ и н а
частна
Рудозем
Аликово
Общинска О б щ и н а
частна
Рудозем
Аликово
Общинска О б щ и н а
частна
Рудозем
Аликово
Общинска О б щ и н а
частна
Рудозем
Аликово
Общинска О б щ и н а
частна
Рудозем
Аликово
Общинска О б щ и н а
частна
Рудозем
Аликово
Общинска О б щ и н а
частна
Рудозем
Аликово
Общинска О б щ и н а
частна
Рудозем
Аликово
Общинска О б щ и н а
частна
Рудозем

2872
4237
7235
1192
1242
82
417
1229
455
5180
6033
1214
1116
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ЗАПОВЕД № АК-02-23-780
от 19 декември 2012 г.
На основание чл. 34а, ал. 2 от Закона за държавната собственост, Заповед № РД-02-14-3003 от
18.12.2012 г. и Заповед № ЗМФ-1737 от 19.12.2012 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите и чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
1. Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Язовир „Пловдивци“ и пречиствателна станция за питейни води“ в землището на
с. Пловдивци, община Рудозем, съгласно Заемно
споразумение „Проект за развитие на общинската
инфраструктура“ между Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие и подробния устройствен план – план за
застрояване и регулация (ПУП – ПРЗ), одобрен
с Решение № 356 от 17.08.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Рудозем, имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землището на с. Пловдивци, община Рудозем, област

С Т Р. 1 4 5

Смолян, подробно описани в приложението по
вид, размер, местонахождение, собственици и
размер на паричното обезщетение.
2. Средствата, необходими за финансиране на
процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1,
са за сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, и ще
бъдат внесени в търговска банка „Интернешънъл
Асет Банк“.
Обезщетенията щe започнат да се изплащат
след влизането на заповедта в сила.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК в съответствие с изложените мотиви разпореждам предварително изпълнение на тази заповед.
Заповедта може да се обжалва по реда на
АПК в 14-дневен срок след обнародването є в
„Държавен вестник“.
Изпълнението є възлагам на отдел „Държавна собственост“ и на главния счетоводител в
областната администрация – Смолян.
Областен управител:
Ст. Стайков
Приложение
към т. 1

Списък на имотите – частна собственост, за принудително отчуждаване, включени в обект „Язовир
„Пловдивци“ и пречиствателна станция за питейни води“ в землището на с. Пловдивци
№
по
ред

1

Имот Вид
Начин
Обща
№
на те- на трай- площ
рито- но ползна
рията
ване
имота,
дка

2

3

4

Площ, Местподле- ност
жаща
на отчуждаване,
дка
7

Вид
собственост

Име на собственика

Парично
обезщетение,
лв.

8

9

10

5

6

0,439

0,439

А л и - ч а с т - насл. на Мехмед Салихов Чаушев:
ково
на
Азме Тахирова Чаушева
Асен Люцканов Белев
Съби Люцканов Белев
Лидия Люцканова Белева
Жасмина Люцканова Заимова
Асан Мехмед Чауш
Фатме Мехмедова Матанова
Емине Мехмедова Ашикова
Хайри Мехмедов Чаушев
Силвия Славеева Трендафилова

1377

1,3

0,16

А л и - ч а с т - насл. на Шериф Еминов Даиев:
ково
на
Афизе Мехмедалиева Даиева
Милко Миланов Даиев
Румен Миланов Даиев
Бисерка Миланова Янкова

674

1.

028010 ССФ п а с и щ е
мера

2.

050044

3.

028008 ССФ п а с и щ е
мера

0,056

0,056

М у с  ч а с т - насл. на Абдулах Салихов Чаушев:
теца
на
Катя Митинова Манева
Минка Митинова Борчевилиева

194

4.

028078 ССФ п а с и щ е
мера

1,411

1,077

Р у п - ч а с т - насл. на Зекие Мохаремова Меско
на
зинска:
Емине Асанова Мезинска
Звездалина Славова Демирева
Веско Славов Мезински
Ели Славова Спичева
Емине Асанова Мезинска
Звездалина Славова Демирева
Веско Славов Мезински
Ели Славова Спичева
Филип Младенов Мезински

3377

ГГФ

за лесена
територия

С Т Р.
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5.

028083 ССФ ливада

0,31

0,31

Р у п - ч а с т - насл. на Зекие Мохаремова Меско
на
зинска:
Емине Асанова Мезинска
Звездалина Славова Демирева
Веско Славов Мезински
Ели Славова Спичева
Емине Асанова Мезинска
Звездалина Славова Демирева
Веско Славов Мезински
Ели Славова Спичева
Филип Младенов Мезински

9

972

10

6.

028074 ССФ п а с и щ е
мера

0,745

0,745

В о д е - ч а с т - насл. на Зекие Мохаремова Мен и ц а - на
зинска:
та
Емине Асанова Мезинска
Звездалина Славова Демирева
Веско Славов Мезински
Ели Славова Спичева
Емине Асанова Мезинска
Звездалина Славова Демирева
Веско Славов Мезински
Ели Славова Спичева
Филип Младенов Мезински

2336

7.

028071 ССФ п а с и щ е
мера

0,542

0,004

А л и - ч а с т - Хайри Мехмедов Чаушев
ково
на

13

8.

034018 ССФ п а с и щ е
мера

0,199

0,199

А л х а - ч а с т - насл. на Ариф Решидов Синапов
н а р - на
ник

689

9.

034010 ССФ п а с и щ е
мера

1,193

1,193

М е н - ч а с т - насл. на Ариф Решидов Синапов
ково
на

4128

10.

034009 ССФ п а с и щ е
мера

3,851

3,851

В ъ л - ч а с т - насл. на Ариф Решидов Синапов 13 332
ченац- на
ко

11.

033023 ССФ п а с и щ е
мера

0,752

0,752

Г р о - ч а с т - насл. на Ариф Решидов Синапов
бат
на

2358

12.

050045

ГГФ

за лесена
територия

1,000

1,000

М е н - ч а с т - насл. на Керим Мохамедов Оварково
на
дов

4210

13.

050041

ГГФ

за лесена
територия

0,300

0,300 М е н - ч а с т - насл. на Азие Сюлманова Усенково
на
джикова

1263

316

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 541
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ
УПИ ХІХ-409 в кв. 18, с. Арнаутито, община Стара
Загора, с площ 2130 кв. м, ведно с построените в
имота сгради: масивна сграда на един етаж над
мазе, със застроена площ 118,45 кв. м, състояща
се от фоайе, баня, съблекални, четири кабини,
стая за билети, мазе с площ 118,45 кв. м; полумасивна сграда на един етаж, със застроена площ
87 кв.м и масивна едноетажна сграда – тоалетна,
със застроена площ 8 кв. м.

2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 25 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
10 000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45
BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора, и постъпил по сметката в срок до
12.02.2013 г. (5.03.2013 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
1000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора
срещу платени в брой 600 лв. (без ДДС) на касата
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в Информационния център на общината в срок
до 12.02.2013 г. (5.03.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
12.02.2013 г. (5.03.2013 г.).
8. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга: 16 ч. на 14.02.2013 г.
(7.03.2013 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 14.02.2013 г. (7.03.2013 г.)
от 16 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 14.02.2013 г.,
същият ще се проведе на 7.03.2013 г. от 16 ч. при
същите условия.
11. Упълномощава общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството, Правилника за
дейността на общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.
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Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 542
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ
ПИ № 68850.501.526, кв. Железник в гр. Стара
Загора, с площ 838 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 130 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
50 000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45
BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора, постъпили по сметката в срок до
12.02.2013 г. (5.03.2013 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
10 000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора срещу
платени в брой 1000 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център на общината в срок до
12.02.2013 г. (5.03.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
12.02.2013 г. (5.03.2013 г.).
8. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга: 11 ч. на 14.02.2013 г.
(7.03.2013 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
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9. Ден и час на търга – 14.02.2013 г. (7.03.2013 г.)
от 11 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 14.02.2013 г.,
същият ще се проведе на 7.03.2013 г. от 11 ч. при
същите условия.
11. Упълномощава общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството и Правилника за
дейността на общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.
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Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 543
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общината за
продажба на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807,
кв. 653 – Железник в гр. Стара Загора, с площ
4839 кв. м, ведно с построените в него: сграда
68850.501.807.1 за енергопроизводство (бивша
парова централа), със застроена площ 390 кв. м
и сграда 68850.501.807.2 (комин), със застроена
площ 6 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 730 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
150 000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45
BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора, и постъпил по сметката в срок до
12.02.2013 г. (05.03.2013 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
50 000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора срещу
платени в брой 1500 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център на общината в срок до
12.02.2013 г. (5.03.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
12.02.2013 г. (5.03.2013 г.).
8. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга: 10 ч. на 14.02.2013 г.
(7.03.2013 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 14.02.2013 г. (7.03.2013 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
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10. Ако търгът не се състои на 14.02.2013 г.,
същият ще се проведе на 7.03.2013 г. от 10 ч. при
същите условия.
11. Упълномощава общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството и Правилника за
дейността на общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.

10. Ако търгът не се състои на 14.02.2013 г.,
същият ще се проведе на 7.03.2013 г. от 14 ч. при
същите условия.
11. Упълномощава общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството, Правилника за
дейността на общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.

Председател:
Е. Христов

Председател:
Е. Христов
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РЕШЕНИЕ № 544
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ
УПИ ХVІI – магазин, заведение за общ. хранене,
кв. 29, с. Самуилово, община Стара Загора (бивш
магазин и пивница), с площ 1300 кв. м, ведно с
построената в имота търговска сграда за стопанска
дейност със застроена площ 267,94 кв. м, в т. ч.:
обект за стопанска дейност – бивша пивница със
застроена площ 142,12 кв. м, включваща търговска
зала и мазе със застроена площ 65,00 кв. м, и
обект за стопанска дейност – бивш магазин със
застроена площ 125,82 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 20 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
8000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора,
и постъпил по сметката в срок до 12.02.2013 г.
(5.03.2013 г.)
4. Определя стъпка за наддаване в размер
1000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора
срещу платени в брой 600 лв. (без ДДС) на касата
в Информационния център на общината в срок
до 12.02.2013 г. (5.03.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
12.02.2013 г. (5.03.2013 г.).
8. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга: 14 ч. на 14.02.2013 г.
(7.03.2013 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 14.02.2013 г. (7.03.2013 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
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РЕШЕНИЕ № 545
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
на общински нежилищен имот за стопански цели,
съставляващ УПИ VІІ – детска градина, в кв. 19,
с. Пшеничево, община Стара Загора (бивша ЦДГ
№ 49), с площ 4500 кв. м, с построени в него:
масивна едноетажна сграда със ЗП – 188,50 кв. м,
масивна едноетажна сграда – кухня със ЗП – 78,28
кв. м, стопанска постройка със ЗП – 54 кв. м, и
масивна тоалетна със ЗП – 15, 75 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 15 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
3000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара
Загора, или на касата в Информационния център
на общината и постъпил по сметката в срок до
18.02.2013 г. (12.03.2013 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
1500 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора
срещу платени в брой 600 лв. (без ДДС) на касата
в Информационния център на общината в срок
до 18.02.2013 г. (12.03.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
18.02.2013 г. (12.03.2013 г.).
8. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга: 14 ч. на 20.02.2013 г.
(14.03.2013 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 20.02.2013 г. (14.03.2013 г.)
в 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 20.02.2013 г.,
същият ще се проведе на (14.03.2013 г.) от 14 ч.
при същите условия.
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11. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството и Правилника за
дейността на общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.

сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.
Председател:
Е. Христов
228

Председател:
Е. Христов

ЗАПОВЕД № 3
от 3 януари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3, 5 ППЗНП и
Решение № 318 от 14.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Хасково, поради намаляване броя
на децата под норматива за съществуването на
ЦДГ „Патилинци“, с. Корен, община Хасково,
нареждам:
Закривам Целодневна детска градина „Патиланци“, с. Корен, община Хасково, считано от
1.02.2013 г.
1. Децата, които желаят да посещават детска
градина, да се насочат към ЦДГ „Пчелица“,
с. Малево.
2. Трудовите правоотношения на работещите
в ЦДГ „Патиланци“, с. Корен, да се уредят при
условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
3. На основание чл. 15, ал. 5 ППЗНП задължителната документация на детската градина по
Наредба № 4 на МОМН и счетоводната документация – ведомости за заплати, да се съхраняват
в ЦДГ „Пчелица“, с. Малево.
4. Движимото имущество да се прехвърли на
ЦДГ № 4 „Ежко Бежко“, гр. Хасково.
5. Недвижимото имущество – сграда и земя,
да се прехвърлят на Община Хасково.
Кмет:
Г. Иванов
177
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РЕШЕНИЕ № 546
от 20 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ
УПИ ІІІ – баня, в кв. 34, с. Горно Ботево, община
Стара Загора (бивша баня), с площ 1290 кв. м
с построени в него: едноетажна масивна сграда
със ЗП 141,35 кв. м и складово помещение със
ЗП 11,18 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 16 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
3500 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора,
и постъпил по сметката в срок до 18.02.2013 г.
(12.03.2013 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
1600 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора
срещу платени в брой 600 лв. (без ДДС) на касата
в Информационния център на общината в срок
18.02.2013 г. (12.03.2013 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
18.02.2013 г. (12.03.2013 г.).
8. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга: 10 ч. на 20.02.2013 г.
(14.03.2013 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 20.02.2013 г. (14.03.2013 г.)
в 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 20.02.2013 г.,
същият ще се проведе на 14.03.2013 г. от 10 ч.
при същите условия.
11. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството, Правилника за
дейността на общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни

ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 227
от 21 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ
ІІ, УПИ І, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІІ, УПИ
ІХ, УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ VІІ, УПИ VІ и УПИ
ІІІ – всички намиращи се в кв. 103, и за УПИ ІV,
УПИ ІІ и УПИ І – всички намиращи се в кв. 105,
както и участък от улица, ограничена между о.т.
248 и о.т. 253 по подробния устройствен план на
гр. Ахтопол, като посочените УПИ и участък от
улица се обединят в един нов имот с проектен
номер „І“ ( УПИ І, кв. 103) – отреден „За жилища
за сезонно обитаване, хотел и КОО“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от лицата по
чл. 131 ЗУТ чрез Община Царево пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Д. Скулиев
372
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ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 296
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, одобрява подробни устройствени
планове в частта на план-схеми:
1. Подробен устройствен план в частта на
план-схема по регулационния план на с. Кукорево за кабел СрН 20 kV от съществуващ ЖР
стълб № 9, отклонение ЖР стълб № 98 на ВЛ
СрН 20 kV „Кукорево“ до съществуващ ТП „1“ в
с. Кукорево, община „Тунджа“, Ямбол.
2. Подробен устройствен план в частта на плансхема по регулационния план на с. Гълъбинци за
реконструкция на ел. проводна мрежа НН чрез
изграждане на КЛ НН и подмяна на съществуващ ВЛ НН с усукани изолирани проводници
за присъединяване на Фотоволтаична централа
30 kWр, в УПИ ХІІІ-104, кв. 22, в с. Гълъбинци,
община „Тунджа“, Ямбол.
Решението подлежи на обжалване на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ – Ямбол, до Административния съд – Ямбол.
Председател:
К. Карагьозов
182
РЕШЕНИЕ № 297
от 18 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, одобрява проекти за подробни
устройствени планове – парцеларени планове за:
1. Трасе на подземен ел. кабел 0,4 kV до
УПИ I-17 в масив 23 през поземлени имоти
№ 77030.502.18, № 77030.502.2, № 77030.502.7,
№ 77030.502.6, № 77030.502.15 по кадастралната
карта на землище с. Хаджидимитрово и през
поземлени имоти № 000005, № 000622 и № 000020
по КВС на землище с. Хаджидимитрово.
2. Трасе на водопроводно отклонение до УПИ
I-17 в масив 23 през поземлени имоти № 77030.502.7,
№ 77030.502.6, № 77030.502.15 по кадастралната
карта на землище с. Хаджидимитрово и през
поземлени имоти № 000005, № 000622 и № 000020
по КВС на землище с. Хаджидимитрово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община „Тунджа“ – Ямбол, пред
Административния съд – Ямбол.
Председател:
К. Карагьозов
183
РЕШЕНИЕ № 302
от 17 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план на трасе през
ПИ № 000003, 090034 и 031030 за изграждане на
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предпазни съоръжения по левия бряг на р. Тунджа и почистване коритото на реката в целия
участък, граничещ с населеното място – с. Завой,
община „Тунджа“, област Ямбол.
Решението подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община „Тунджа“ – Ямбол, до Административния съд – Ямбол.
Председател:
К. Карагьозов
642

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 283
от 31 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и
прието решение на Експертния съвет по устройство на територията, протокол № 11 от 25.07.2012 г.,
т. 14, Общинският съвет – с. Аврен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
имот № 58445.89.31, местност Чаладжала, по
кадастралната карта на с. Приселци във връзка
с промяна статута на земята с отреждане „За
жилищно строителство“.
2. Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
229
РЕШЕНИЕ № 284
от 31 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУ Т и прието решение на Експертния съвет по устройство на територията, протокол
№ 13 от 29.08.2012 г., т. 22, Общинският съвет – с. Аврен, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за прокарване на външно кабелно електрозахранване до ПИ
№ 58445.527.538 (част от УПИ № V-527004, кв. 85)
по кадастралната карта на с. Приселци, община
Аврен, с обща дължина на трасето 306 л. м.
Председател:
М. Черкезов
230
РЕШЕНИЕ № 285
от 31 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и
прието решение на Експертния съвет по устройство на територията, протокол № 11 от 25.07.2012 г.,
т. 12 Общинският съвет – с. Аврен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
имот № 58445.89.25, местност Чаладжала, по
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кадастралната карта на с. Приселци във връзка
с промяна статута на земята с отреждане „За
жилищно строителство“.
2. Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
231

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Братя Даскалови до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
М. Милев
399

РЕШЕНИЕ № 286
от 31 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и
прието решение на Експертния съвет по устройство на територията, протокол № 11 от 25.07.2012 г.,
т. 13, Общинският съвет – с. Аврен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
имот № 58445.89.32, местност Чаладжала, по
кадастралната карта на с. Приселци във връзка
с промяна статута на земята с отреждане „За
жилищно строителство“.
2. Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
232

РЕШЕНИЕ № 237
от 17 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ
Общинският съвет – с. Братя Даскалови, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за УПИ
ХІІ в кв. 1 по плана на с. Плодовитово, община
Братя Даскалови, с който се променя отреждането на УПИ ХІІ в кв. 1, като към досегашното
отреждане на УПИ ХІI „за здравен дом“ се добавя
и „за кметство и градина“, което отреждане не
противоречи на начина на трайно ползване на
съответния УПИ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Братя Даскалови до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
М. Милев
400

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 235
от 17 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ
Общинският съвет – с. Братя Даскалови, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за УПИ
І в кв. 24 по плана на с. Мирово, община Братя
Даскалови, с който се променя отреждането на
УПИ I в кв. 24, като към досегашното отреждане
на УПИ I „за църква и културен дом“ се добавя
и „за парк“, което отреждане не противоречи на
начина на трайно ползване на съответния УПИ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Братя Даскалови до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
М. Милев
398
РЕШЕНИЕ № 236
от 17 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ
Общинският съвет – с. Братя Даскалови, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за УПИ
І в кв. 68а по плана на с. Мирово, община Братя
Даскалови, с който се променя отреждането на
УПИ I в кв. 68а, като премахва досегашното
отреждане на УПИ I „за магазин, ресторант и
здравна служба“ и се отрежда „за парк“, което
отреждане не противоречи на начина на трайно
ползване на съответния УПИ.

РЕШЕНИЕ № 238
от 17 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ
Общинският съвет – с. Братя Даскалови, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за УПИ
ІХ в кв. 2 по плана на с. Плодовитово, община
Братя Даскалови, с който се променя отреждането на УПИ ІХ в кв. 2, като към досегашното
отреждане на УПИ ІХ „за младежки дом и читалище“ се добавя и „за парк“, което отреждане
не противоречи на начина на трайно ползване
на съответния УПИ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Братя Даскалови до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
М. Милев
401

ОБЩИНА С. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,
ОБЛАСТ МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 180
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Георги Дамяново, реши:
Одобрява от комплексния проект за инвестиционна инициатива за изграждане на външно
ел. захранване на базова станция № MON0055 на
„Мобилтел“ – ЕАД, частта подробен устройствен
план – парцеларен план на трасе от трафопост
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№ 1 „Видлица“, с. Видлица, община Георги
Дамяново, област Монтана, до базова станция
MON0055, с. Видлица.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Монтана, чрез
Общинския съвет – с. Георги Дамяново.
Председател:
Б. Пенкова-Цветанова
153

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 15/143
от 13 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
1. Одобрява проекти за изменение на ПУП – ПЗ
в землището на с. Добрин, както следва:
1.1. На ПИ № 029142 и ПИ № 029143 (образувани от ПИ № 029132). Площта с променено
предназначение „За производство и пренос на
ел. енергия“ остава 600 кв. м (за площадка за
изграждане на фундамент 412 кв. м и обслужващ път 188 кв. м), площ за временно ползване
1646 кв. м; технически параметри на ветрови
генератор с диаметър на ротора 93,4 м, мощност
до 2 MW и височина на кулата 165 м.
1.2. На ПИ № 029148 и ПИ 029149 (образувани
от ПИ № 029133). Площта с променено предназначение „За производство и пренос на ел. енергия“
остава 600 кв. м (за площадка за изграждане на
фундамент 450 кв. м и обслужващ път 150 кв. м),
площ за временно ползване 1450 кв. м; технически
параметри на ветрови генератор с диаметър на
ротора 93,4 м, мощност до 2 MW и височина на
кулата 165 м.
1.3. На ПИ № 029152 и ПИ № 029153 (образувани от ПИ № 029134). Площта с променено
предназначение „За производство и пренос на
ел. енергия“ остава 600 кв. м (за площадка за
изграждане на фундамент 412 кв. м и обслужващ път 188 кв. м), площ за временно ползване
1518 кв. м; технически параметри на ветрови
генератор с диаметър на ротора 93,4 м, мощност
до 2 MW и височина на кулата 165 м.
1.4. На ПИ № 029146 и ПИ № 029147 (образувани от ПИ № 029135). Площта с променено
предназначение „За производство и пренос на
ел. енергия“ остава 600 кв. м (за площадка за
изграждане на фундамент 412 кв. м и обслужващ път 188 кв. м), площ за временно ползване
1559 кв. м; технически параметри на ветрови
генератор с диаметър на ротора 93,4 м, мощност
до 2 MW и височина на кулата 165 м.
1.5. На ПИ № 029144 и ПИ № 029145 (образувани от ПИ № 029128). Площта с променено
предназначение „За производство и пренос на
ел. енергия“ остава 600 кв. м (за площадка за
изграждане на фундамент 412 кв. м и обслужващ път 188 кв. м), площ за временно ползване
1647 кв. м; технически параметри на ветрови
генератор с диаметър на ротора 93,4 м, мощност
до 2 MW и височина на кулата 165 м.
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1.6. На ПИ № 029150 и ПИ № 029151 (образувани от ПИ № 029130). Площта с променено
предназначение „За производство и пренос на
ел. енергия“ остава 600 кв. м (за площадка за
изграждане на фундамент 412 кв. м и обслужващ път 188 кв. м), площ за временно ползване
1598 кв. м; технически параметри на ветрови
генератор с диаметър на ротора 93,4 м, мощност
до 2 MW и височина на кулата 165 м.
1.7. На ПИ № 036094 и ПИ № 036095 (образувани от ПИ № 036092). Площта с променено
предназначение „За производство и пренос на
ел. енергия“ остава 600 кв. м (за площадка за
изграждане на фундамент 412 кв. м и обслужващ път 188 кв. м), площ за временно ползване
1514 кв. м; технически параметри на ветрови
генератор с диаметър на ротора 93,4 м, мощност
до 2 MW и височина на кулата 165 м.
1.8. На ПИ № 028022 и ПИ № 028023 (образувани от ПИ № 028019). Площта с променено
предназначение „За производство и пренос на
ел. енергия“ остава 600 кв. м (за площадка за
изграждане на фундамент 412 кв. м и обслужващ път 188 кв. м), площ за временно ползване
1524 кв. м; технически праматери на ветрови
генератор с диаметър на ротора 93,4 м, мощност
до 2 MW и височина на кулата 165 м.
2. Одобрява проекти за ПУП – ПЗ в землището
на с. Добрин за промяна на предназначението
им от „Нива“ в имот „За изграждане на ветрови
генератор“, както следва:
2.1. ПУП – ПЗ за ПИ № 025086 с площ за
промяна на предназначението 488 кв. м (за площадка за изграждане на фундамент 412 кв. м
и обслужващ път 76 кв. м), площ за временно
ползване 1534 кв. м; технически параметри на
ветрови генератор с диаметър на ротора 93,4 м,
мощност до 2 MW и височина на кулата 165 м.
2.2. ПУП – ПЗ за ПИ № 028020 с площ за
промяна на предназначението 630 кв. м (за площадка за изграждане на фундамент 412 кв. м и
обслужващ път 218 кв. м), площ за временно
ползване 1425 кв. м; технически параметри на
ветрови генератор с диаметър на ротора 93,4 м,
мощност до 2 MW и височина на кулата 165 м.
2.3. ПУП – ПЗ за ПИ № 028017 с площ за
промяна на предназначението 775 кв. м (за площадка за изграждане на фундамент 412 кв. м и
обслужващ път 363 кв. м), площ за временно
ползване 1426 кв. м; технически параметри на
ветрови генератор с диаметър на ротора 93,4 м,
мощност до 2 MW и височина на кулата 165 м.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
197

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 308
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № IX, взето
с протокол № 2 от 10.04.2012 г. на Общинския

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 3

експертен съвет – с. Лесичово, Решение № КЗЗ-22
от 25.10.2012 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ, Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
на електропровод, необходим за захранване на
обект: „Цех за дестилация на етеричномаслени
култури“, в поземлен имот пл. № 021570, местност
Полето, землище с. Калугерово, преминаващ
през поземлени имоти № 021008 – полски път,
001190 – напоителен канал, 019025 – полски път,
и 001207 – полски път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.

4. Имуществото на закритата ПДГ е общинска
собственост и се разпределя с изрична заповед
на кмета на община Черноочене.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кърджали.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Селями Бейсим Мустафа – заместниккмет на общината.

Председател:
К. Пунтев

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен
район на Окръжния съд и Административния
съд – Благоевград, към Апелативния съд – София, за 2012 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Александър Методиев Спасов – експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Дими т ров – експерт к ъм
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков – експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование – експерт към НИКК по дактилоскопия,
трасология, балистика, почеркови и технически
експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 30
години.
Димо Димитров Цанев – висше образование,
специалност инженер-химик, 21 години стаж
като вещо лице.
Ламбро Христов Ламбрев – висше образование, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
Стефан Георгиев Златинов – висше образование, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Васил Стоянов Андонов – кабинет по съдебна
медицина „Медицински център“ – ЕООД, гр. Сандански – ординатор – 9 години.
Камен Димитров Аврамов – висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 години;
допълнителна квалификация „Съдебна медицина“,
стаж като вещо лице – 14 години.
Яни Момчилов Златин – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, трудов стаж – 11
години.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Васил Стоянов Андонов – кабинет по съдебна
медицина „Медицински център“ – ЕООД, гр. Сандански – ординатор – 9 години.
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РЕШЕНИЕ № 309
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № I, взето
с протокол № 2 от 10.04.2012 г. на Общинския
експертен съвет – с. Лесичово, Решение № КЗЗ-22
от 25.10.2012 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ, Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява П У П – ПРЗ за поземлен имот
№ 021570, местност Полето, землище с. Калугерово, като за него се обособява УПИ I-570 – за
преработка на етеричномаслени култури, съгласно
представения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
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Председател:
К. Пунтев

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 875
от 27 декември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА чл. 10,
ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 14, ал. 4 и чл. 15, ал. 1, 3, 4
и 5 ППЗНП и Решение № 133 от 18.12.2012 г. на
Общинския съвет – с. Черноочене, поради трайна
тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за сформиране на групи в
рамките на нормативно определения минимум
брой деца нареждам:
1. Закривам ПДГ, с. Яворово, към ОУ „Н. Й.
Вапцаров“, с. Бели вир, считано от 1.01.2013 г.
2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
3. Задължителната документация, както и
фондът от книжки, помагала и учебници на
ПДГ, с. Яворово, община Черноочене, област
Кърджали, да се съхраняват в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Бели вир.

154

Кмет:
А. Осман

26. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
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Камен Димитров Аврамов – висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 години;
допълнителна квалификация „Съдебна медицина“,
стаж като вещо лице – 14 години.
Яни Момчилов Златин – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, трудов стаж – 11
години.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането на
ДНК анализа при разследвания и спорни случаи
за родителски произход.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането на
ДНК анализа при разследвания и спорни случаи
за родителски произход.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Александър Димитров Попов – специалност
х и ру рги я – х и ру рг и чно отделение – ста ж 13
години.
Анатоли Михайлов Тачов – висше образование – медицина, специалност – лекар, трудов
стаж – 13 години.
Георги Иванов Икономов – висше образование – специалност хирургия, трудов стаж – 15
години.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Адриана Благоева Солакова – специалност
„Психиатрия“ – „ОДПЗС“ – ЕООД, Благоевград,
началник-отделение – трудов стаж – 21 години.
Антония Невенова Иванова – специалност
„Психиатрия“ – психиатрични експертизи – стаж
8 години, ОДПЗС – Благоевград.
Валентина Василева Ковачка – ОДПЗС – Благоевград, лекар ординатор – психични заболявания, стаж 14 години.
Георги Димитров Димитров – специалност
„Психиатрия“ – стаж 7 години в „ОДПЗС“ –
ЕООД, Благоевград.
К а р м е н Д и м а – с п е ц и а л н о с т „ Пс и х и а трия“, трудов стаж – 8 години.
Керстин Спасова Кацарска – специалност
„Психиатрия“, трудов стаж – над 20 години.
Мария Теодосиева Кунчева-Христова – специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 11 години – лекар ординатор.
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Радой Захариев Милев – специалност психиатрия, стаж – 32 години.
Юлия Ангелова Ангова – висше образование,
специалност психиатрия, трудов стаж – 8 години.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Анета Димитрова Георгиева – висше образование, специалност – психология, стаж – 5 години.
Бойко Максимов Николов – висше образование, специалност „Съдебна психология“ (съдебно-психологически експертизи), ЮЗУ „Неофит
Рилски“ – преподавател – 20 години.
Васил Георгиев Мадолев – висше образование,
специалност „Педагогика със специализация
психология“, стаж – 32 години.
Весела Петрова Мелниклийска – психолог,
допълнителна специализация – социална психология.
В е н е т а И в а н о в а М а р и н а – п с и хо л о г и я ,
„ОДПЗС“ – ЕООД, Благоевград, психолог – 11 години.
Даниела Иванова Григорова – висше образование, специалност „Социална психология“,
допълнителна квалификация „Съдебна психология
(съдебно-психологически експертизи) – стаж като
вещо лице – 5 години.
Десислава Асенова Иванова – висше образование, специалност – психология, стаж – 10 години.
Дора Стоименова Ангелова – висше образование, специалност – психолог, стаж като вещо
лице – 6 години.
Калина Крумова Ергина – специалност „Психология“, стаж – 5 години.
Марияна Димитрова Андонова – висше образование, специалност „Психология“, трудов
стаж – 11 години като психолог.
Нед ялка Кръстева А нг ушева – висше образование, специалност социална психология,
стаж – 9 години.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Александър Василев Чомаков – висше образование – счетоводна отчетност, трудов стаж – 25
гидини.
Василка Сотирова Иванова – счетоводство и
контрол „ССБ – Счетоводна къща – БД“, трудов
стаж – 37 години.
Венет ка Коста динова Йовчева-Харизанова – висше образование, счетоводна отчетност,
стаж – 23 години, оценка на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Вергил Георгиев Божиков – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист, трудов стаж – 40 години.
Веско Любенов Стойчев – специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 21 години.
Виктор Томов Рашев – висше образование,
счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 25 години.
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Георги Благоев Георгиев – висше образование,
специалност – икономист, съдебно-счетоводни
експертизи.
Десислава Иванова Димитрова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – над 5 години.
Димитър Аспарухов Юруков – съдебно-счетоводни експертизи.
Ж ивка Венгелова Пандева – специалност
„Счетоводство на банките“, съдебно-счетоводни
експертизи, стаж – 38 години.
Иван Любенов Георгиев – висше образование,
специалност – счетоводство и контрол, стаж – 14
години.
Катя Филипова Милушева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 6 години.
Надежда Миланова Стойчева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 5 години.
Росица Кирилова Велинова – стопанско управление, ОДПЗС – Благоевград, главен счетоводител – ОДПЗС, стаж – 10 години.
Силвия Свиленова Йовчева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
стаж – 15 години.
Соня Илиева Тахова – счетоводна отчетност,
стаж – 27 години.
Софрони Георгиев Атанасов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
стаж – 17 години, допълнителна квалификация – оценител на финансови институции.
Стефан Иванов Налджиев – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
ста ж – 9 години, доп ъ лни телна к ва лификация – оценка на машини и съоръжения.
Стефка Костадинова Сарандева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – над 10 години.
Стойчо Георгиев Темелков – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж по специалността – 24 години.
Стояна Венчова Иванова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж по специалността – 9 години.
Юлия Момчилова Тренчева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 23 години.
Янко Стойчев Чукарски – счетоводна отчетност – трудов стаж – 33 години.
Анна Михова Донкова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 9 години.
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
трудов стаж – 31 години.
Димитър Янакиев Чучулигов – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 9 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 9 години.
Станка Георгиева Георгиева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 40 години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност „Икономист-финансист“,
трудов стаж – 9 години.
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Венета Иванова Боянска – висше образование,
специалност икономист – счетоводна отчетност,
трудов стаж – 30 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност финанси, трудов стаж – 9 години.
Спас Кирилов Ваклинов – висше образование, специалност – счетоводна отчетност, трудов
стаж – 34 години.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Блажка Сотирова Шапкова – висше образование, специалност „Икономика и управление на
кооперациите“ – счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Бранимира Георгиева Христова – висше образование, специалност „Организация на производството и управлението в промишлеността“,
допълнителна квалификация „Проектиране на
АСУ“; „Оценител на цели държавни и общински
предприятия“, стаж – 25 години.
Валери Николов Миков – висше образование,
специалност – икономист МТС, трудов стаж – 24
години.
Вангелия Григорова Серафимова – висше
образование, специалност – икономист-счетоводител; стаж – 26 години.
Величка Крумова Кадурина – висше образование, специалност – икономист, организатор на
промишленото производство, трудов стаж като
главен счетоводител – 16 години.
Георгица Димитрова Цветкова – висше образование, специалност – икономист, стаж по
специалността – 27 години.
Димитрина Георгиева Митрева – висше образование, специалност „Финанси“, трудов стаж – 8
години.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Здравка Атанасова Попандонова – средно специално образование, специалност „Икономика,
планиране и отчетност“ – 18 години стаж.
Йорданка Кръстева Меж ду речка – допълнителна квалификация „Одиторски контрол на
банки“ – трудов стаж – 40 години.
Красимира Димитрова Перухова – специалност „Финанси“, стаж – 7 години.
Лазар Андреев Андреев – висше образование,
специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов – международни
икономически отношения, митническа и вътреш
нотърговска дейност, митнически режими и
процедури, митнически и валутни нарушения.
Мария Крумова Субашева – висше образование, специалност – икономист, организатор на
промишленото производство, стаж – 8 години.
Нина Симеонова Марчева – висше образование, икономически експертизи.
Пенчо Георгиев Кирчев – висше образование,
специалност „Икономика и организация на труда“,
стаж – 17 години.
Роза Любомирова Давидкова – финанси и кредит; ОКС – Благоевград, гл. счетоводител – трудов стаж – 37 години.
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Румяна Вангелова Зъкова – висше образование, специалност – финанси, главен счетоводител,
трудов стаж по специалността – 25 години.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висши
образования – финанси и кредит, строителство и
архитектура, 39 години стаж като директор на
„ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски
земи.
Сотир Сотиров Хаджиев – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“ – 29 години трудов стаж.
Стойне Николов Попов – икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността – 43 години.
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
трудов стаж – 31 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 9 години.
Първан Василев Първанов – висше образование, икономист-счетоводител, трудов стаж – 20
години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист,
трудов стаж – 9 години.
Георги Андонов Манолев – висше образование,
икономист-счетоводител, трудов стаж – 28 години.
София Крумова Граченова – висше образование, специалност икономист – икономика и управление на търговията, трудов стаж – 20 години.
Благомир Иванов Томов – висше образование,
специалност икономист – икономика и организация на труда, трудов стаж – 18 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност финанси, трудов стаж – 9 години.
Спас Кирилов Ваклинов – висше образование, специалност – счетоводна отчетност, трудов
стаж – 34 години.
Росен Борисов Хаджиев – висше образование, специалност – финанси и кредит, трудов
стаж – 20 години.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност „Икономист-счетоводител“,
трудов стаж – 31 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност „Икономист-счетоводител“, трудов стаж – 9 години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист,
трудов стаж – 9 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност финанси, трудов стаж – 9 години.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анета Георгиева Сталева – минен инженертехнолог, здравословни и безопасни условия на
труд.
Апостол Иванов Ковачев – ел. машини и
апарати, НПГ „Димит ър Та лев“, у чител по
електроника – трудов стаж – 30 години, оценка
на машини и съоръжения на дългооборотни и
дълготрайни активи.
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Атанас Димитров Атанасов – висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, стаж – 39 години, допълнителна
квалификация – оценка на земеделски земи и
подобренията върху тях, извършване на техн.
дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и
ПП, управление на качеството.
Ва лентин Георгиев Юру ков – специа лист
по „Геодезия, картография и фотограметрия“,
стаж – 27 години.
Ваньо Стоянов Гошев – висше образование,
специалност – земеустройство, месторабота – Областна администрация – Благоевград, главен
експерт по териториално устройство, стаж – над
20 години.
Венко Сотиров Манов – висше образование,
специалност машинен инженер, трудов стаж – 38
години.
Георги Методиев Пасков – висше образование, специалност „Геодезия“, началник-отдел
„Държавна собственост“ при областната администрация – 29 години трудов стаж.
Димитър Григоров Серафимов – висше образование, специалност – машинен инженер, стаж по
специалността – 6 години, експертизи за мерки и
измервателни уреди и технически надзор.
Димитър Костадинов Маслински – висше
образование, специалност инженер-геодезист,
стаж – 36 години.
Димитър Неделков Левунлиев – геодезия,
фотограметрия, картография, като вещо лице 38
години и допълнителна квалификация – 7 години,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Елена Георгиева Рупчина – средно специално
образование, специалност – среден техник геодезист, стаж – 20 години.
Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с
вътрешно горене – трудов стаж – 23 години,
допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Илиана Димитрова Ваканина-Чучукова – специалност „Маркшайдерство и геодезия“, месторабота – „Елитстрой“ – АД, Разлог, и „Стройком“ – ООД, Благоевг рад, т рудов ста ж – 18
години.
Илия Иванов Ангелов – висше образование,
специалност – геодезия, фотограметрия и карто
графия, стаж – над 10 години; практика, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях, техн.
дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП
за тяхното прилагане, извършване на дейности
по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева – геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол – свободна, оценка на недвижими имоти,
на земеделски земи и подобренията върху тях,
строителен инженер – стаж 26 години, като вещо
лице – 10 години.
Лиляна Николова Христова – специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“, инженер-геодезист, трудов стаж – 25 години.
Мария Иванова Витанова – геодезия и карто
графия, специалист ТСУ, трудов стаж – 23 години.
Николай Василев Вълков – висше образование, специалност „Въоръжение, бойни припаси
и оптически прибори“, инженер по технология
на машиностроенето.
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Николай Григоров Мавродиев – висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 23 години.
Николина Методиева Митовска – специалност
инженер по горско стопанство, допълнителна
квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд.
Павлина Кирилова Иванова – специалност
инженер по горско стопанство, специализация
по „Управление на горското стопанство“, „Управление на а дминист раци ята“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти.
Петър Кирилов Захов – висше образование,
специалност електроинженер, ел. снабдяване на
промишленото предприятие – 33 години стаж,
допълнителна квалификация – оценка на машини
и съоръжения.
Радко Иванов Рупчин – средно специално образование, специалност – среден техник геодезист,
стаж – 25 години.
Симеон Василев Крумов – висше образование, специалност „Геодезия“, инженер-геодезист,
стаж – 40 години, допълнителна квалификация – „Оценител на недвижими имоти“.
Симеон Тушев Андонов – специалност – машинен инженер, специалист – машини и апарати
за химическа и хранителна промишленост, трудов
стаж – 28 години.
Трендафилка Драгомирова Жингова – висше
образование, специалност „Ел. снабдяване и ел.
обзавеждане на промишлеността“, свободна професия – проектант, консултант, трудов стаж – 11
години.
Атанас Михайлов Мазнев – висше образование, специалност инженер-геодезист, трудов
стаж – над 20 години.
Ваня Мирчова Гатева – средно образование,
техник-геодезист, трудов стаж – 20 години.
Иван Илиев Ангелов – висше образование, специалност – инженер-геодезист, трудов стаж – 15
години.
Вергиния Смиленова Стойчева – висше образование, специалност – промишлено и гражданско
строителство, трудов стаж – 38 години.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Асен Йорданов Дими т ров – експер т к ъм
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Вангелия Георгиева Миленкова – висше образование – специалност – машинен инженер,
технология на машиностроенето – 27 години,
сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.
Владимир Никифоров Ненков – висше образование, специалност „Технология и организация
на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт
на МПС“, допълнителна квалификация – курс
„Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи“, стаж като вещо лице – 5 години.
Гълъб Стоянов Доклев – полувисше образование, специалност „преподавател – инструктор“.
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Живко Митков Стаменов – висше образование,
„Автомобилен транспорт, трактори и кари“, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност, специализация „Организация и безопасност на движението“ – стаж
24 години.
Йордан Георгиев Гърбев – висше образование,
специалност машинен инженер, стаж – 20 години, автотехнически експертизи, допълнителна
квалификация – оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, землени участъци и
горски масиви.
Нано Божидаров Рушанов – висше образование, специалност – инженер по транспорта,
стаж – 6 години, автотехнически експертизи.
Райка Асенова Чингова – висше образование,
специалност „Технология и организация на автомобилните превози“, работи в ЮЗУ „Неофит
Рилски“ – Благоевград – преподавател, стаж – 15
години, 16 години стаж като вещо лице.
Светослав Методиев Миленков – висше образование – машинен инженер, сертификат за
автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Севдалин Здравков Арнаудов – диплом за
преквалификация – ремонт и експлоатация на
автомобилна техника, сертификат за автоексперт,
трудов стаж – 7 години.
Румен Борисов Шуманов – висше образование,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“, трудов стаж – 7 години.
Иван Славчов Палев – висше образование,
специалност „Транспортна техника и технологии“,
трудов стаж – 10 години.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Анета Георгиева Сталева – минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Ивко Пенков Иванов – технология на металите и металообработваща техника, НИК – катедра „МТМ“, научен сътрудник – 14 години,
дефектос копия, визуално-оптична, електронна
микроскопия на отпечатъци, фактодиагностика.
Николай Василев Вълков – висше образование, специалност „Въоръжение, бойни припаси
и оптически прибори“, инженер по технология
на машиностроенето.
Даринка Георгиева Николова – висше образование, специалност строителен инженер, трудов
стаж – 36 години.
Митко Иванов Самарджиев – висше образование, специалност инженер по промишлено
и гражданско строителство, трудов стаж – 17
години.
Петър Костадинов Тигалонов – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, трудов
стаж – 22 години, допълнителна квалификация – оценител на земеделски земи.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Владимир Димитров Стойков – висше образование, специалност „Електроника и автоматика“,
20 години стаж в областта на електрониката и 7
години стаж в областта на строителството.
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5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Вяра Христова Захова – висше образование,
специалност – строителен инженер по пътното ст рои т елст во, доп ъ лни т елна к ва лификация – оценка на недвижими имоти.
Кита Николова Стоилова – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова – висше образование, специалност „Архитектура“, свободно
практикуващ архитект, трудов стаж по специалността – 28 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Любомир Стоянов Харалампиев – специалност „Военен инженер по промишлено и гражданско строителство“, месторабота ЕТ „Иван
Давидков“ – технически ръководител – 12 години.
Марина Петрова Сапаревска – специалност
„Строителен инженер по водоснабдяване и канализация“, профил – пречистване на питейни
води, месторабота В и К – ръководител-отдел,
трудов стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Мария Иванова Василева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, стаж – 33 години.
Павел Александров Михайлов – специалност
„Строителство и архитектура“, трудов стаж – 40
години, допълнителна квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Петьо Танев Танев – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, доп. квалификация – оценител на недвижими имоти и оценител
на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова – хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов
стаж – 31 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Снежана Великова Димчева – висше образование, специалност строителен инженер по
пътното строителство, трудов стаж – 7 години.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева – висше
образование – финанси и кредит, строителство и
архитектура, 39 години стаж като директор на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски земи.
Снежанка Григорова Перчеклийска – висше
образование, специалност – строителен инженер
по водоснабдяване и канализация, профил „ВиК
мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години.
Станка Василева Маркова – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, подобрения и насаждения в тях, трудов
стаж – над 25 години.
Христина Михайлова Стоева – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29
години, допълнителна квалификация – оценка на
недвижими имоти; оценка на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев – висше образование, специалност – промишлено и гражданско
строителство, стаж – 32 години, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти:
на цели държавни и общински предприятия,
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преобразувани или непреобразувани в търговско
дружество; на земеделски земи, подобренията и
насажденията.
Атанас Михайлов Мазнев – висше образование, специалност инженер-геодезист, трудов
стаж – над 20 години.
Милена Маринова Ризова – висше образование, строителен инженер по промишлеността и
гражданското строителство, трудов стаж – 24
години.
Вергиния Смиленова Стойчева – висше образование, специалност – промишлено и гражданско
строителство, трудов стаж – 38 години.
Владимир Йорданов Милков – висше образование, специалност – архитектура, трудов
стаж – 32 години.
Катя Аврамова Симеонова-Гошева – висше
образование, специалност – архитект, трудов
стаж – 22 години.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист по
молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Петър Димитров Петров – висше образование,
квалификация – инженер-химик – технология на
горивата, 32 години трудов стаж.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Стоян Петров Мавродиев – висше образование,
специалност – ветеринарна медицина, трудов
стаж – 10 години.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Ангел Борисов Терзиев – висше образование,
специалност лозаро-градинарство, овощарство,
зеленчукопроизводство и полевъдство; квалификация – агроном, стаж 35 години.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация „Аграр
икономист“, стаж – 10 години.
Цонка Иванова Марина – специалност – агроном полевъд, оценител на земеделски земи.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Оценители
Апостол Иванов Ковачев – ел. машини и
апарати, НПГ „Димит ър Та лев“, у чител по
електроника, трудов стаж – 30 години, оценка
на машини и съоръжения на дългооборотни и
дълготрайни активи.
Атанас Димитров Атанасов – висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, стаж – 39 години, допълнителна
квалификация – оценка на земеделски земи и
подобренията върху тях, извършване на техн.
дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и
ПП, управление на качеството.
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Бранимира Георгиева Христова – висше образование, специалност „Организация на производството и управлението в промишлеността“,
допълнителна квалификация „Проектиране на
АСУ“; „Оценител на цели държавни и общински
предприятия“, стаж – 25 години.
Ваня Сотирова Симеонова – оценител на
недвижими имоти.
Венет ка Коста динова Йовчева-Харизанова – висше образование, счетоводна отчетност,
стаж – 23 години, оценка на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Виктор Томов Рашев – висше образование,
счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 25 години.
Владимир Никифоров Ненков – висше образование, специалност „Технология и организация
на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт
на МПС“, допълнителна квалификация – курс
„Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи“, стаж като вещо лице – 5 години.
Вяра Христова Захова – висше образование – специа лност – ст роителен ин женер по
пътното строителство, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Димитър Неделков Левунлиев – геодезия, фотограметрия, картография, като вещо лице – 38
години, и допълнителна квалификация – 7 години,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с
вътрешно горене, трудов стаж – 23 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими
имоти.
Илия Иванов Ангелов – висше образование,
специалност – геодезия, фотограметрия и карто
графия, стаж – над 10 години; практика, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях, техн.
дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП
за тяхното прилагане, извършване на дейности
по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева – геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол – свободна, оценка на недвижими имоти,
на земеделски земи и подобренията върху тях,
строителен инженер – стаж 26 години, като вещо
лице – 10 години.
Йордан Георгиев Гърбев – висше образование,
специалност – машинен инженер, стаж – 20 години, автотехнически експертизи, допълнителна
квалификация – оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, землени участъци и
горски масиви.
Кита Николова Стоилова – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
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Крумяна Любенова Бумбарова – висше образование, специалност „Архитектура“, свободно
практикуващ архитект, трудов стаж по специалността – 28 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Лазар Андреев Андреев – висше образование,
специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Марина Петрова Сапаревска – специалност
„Строителен инженер по водоснабдяване и канализация“, профил – пречистване на питейни
води, месторабота В и К – ръководител-отдел,
трудов стаж – 11 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Николай Григоров Мавродиев – висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 23 години.
Николина Методиева Митовска – специалност
инженер по горско стопанство, допълнителна
квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд.
Павел Александров Михайлов – специалност
„Строителство и архитектура“, трудов стаж – 40
години, допълнителна квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Павлина Кирилова Иванова – специалност
инженер по горско стопанство, специализация
по „Управление на горското стопанство“, „Управление на а дминист раци ята“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти.
Петър Кирилов Захов – висше образование,
специалност – електроинженер, ел. снабдяване
на промишленото предприятие – 33 години стаж,
допълнителна квалификация – оценка на машини
и съоръжения.
Петьо Танев Танев – висше образование,
специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти
и оценител на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова – хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов
стаж – 31 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Светослав Методиев Миленков – висше образование – машинен инженер, сертификат за
автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Симеон Василев Крумов – висше образование, специалност „Геодезия“, инженер-геодезист,
стаж – 40 години, допълнителна квалификация – „Оценител на недвижими имоти“.
Снежана Великова Димчева – висше образование – специалност строителен инженер по
пътното строителство, трудов стаж – 7 години.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше
образование – финанси и кредит, строителство
и архитектура, 39 години стаж като директор
на „ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски земи.
Софрони Георгиев Атанасов – висше образование, специалност – счетоводна отчетност,
стаж – 17 години, допълнителна квалификация – оценител на финансови институции.
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Станка Василева Маркова – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, оценка на земеделски земи
подобрения и насаждения в тях, трудов стаж – над
25 години.
Стефан Иванов Налджиев – висше образование, специалност – счетоводство и контрол,
ста ж – 9 години, доп ъ лни телна к ва лификация – оценка на машини и съоръжения.
Христина Михайлова Стоева – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29
години, допълнителна квалификация – оценка на
недвижими имоти; оценка на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Христо Иванов Георгиев – висше образование,
специалност – промишлено и гражданско строителство, стаж – 32 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, на цели
държавни общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговско дружество, на
земеделски земи, подобренията и насажденията.
Цонка Иванова Марина – специалност агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.
Петър Костадинов Тигалонов – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, трудов
стаж – 22 години, допълнителна квалификация – оценител на земеделски земи.
Експертиза в сферата на управление на здравеопазването
Анатоли Михайлов Тачов – висше образование – медицина, специалност – лекар, трудов
стаж – 13 години.
Други експертизи
Анета Георгива Сталева – минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Васил Дамянов Чобанов – инженер-химик,
специалност – ергономия, допълнителна квалификация – безопасност и хигиена на труда.
Веселин Крумов Чамев – висше образование,
специалност разработка на полезни изкопаеми,
допълнителна квалификация – минен инженер,
трудов стаж – 25 години, охрана на труда в промишлеността, строителството и минното дело.
Виолета Стоянова Костова – учител по френски език – преводач.
Добри Спасов Пандурски – висше образование, специалност „Право“, работи в Комисията
за защита на личните данни, стаж – 5 години,
експерт в областта за защита на личните данни.
Любен А ндреев Терзийск и – специа лност
„Електротехника и енергетика, електроника,
електронна и компютърна техника“, допълнителна
квалификация – безопасност на труда.
Мая Иванова Кичева – експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист по
молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик.
Надежда Самоилова Палагийна – трудовоправни, застрахователни и осигурителни проблеми.
Рая Тодорова Барбулска – начална педагогика – 23 години педагогически стаж.
Асен Любенов Николов – средно специално
образование, специа лност – лесовъд, т рудов
стаж – 20 години.
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Йордан Христофоров Владов – висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, трудов стаж – 36 години.
Димитър Петров Гешев – висше образование,
специалност – инженер по горско стопанство,
трудов стаж – 40 години.
Исталиана Мирчова Стоилкова – висше образование, спец иа лност – водоснабд яване и
канализация – мрежи и съоръжения, трудов
стаж – 34 години.
Красимир Борисов Граченов – висше образование, Висша школа за подготовка на персонал
за взривни работи, специалност по ръчно огнестрелно оръжие, оръжие и боеприпаси, револвери
и пистолети, газ-сигнално оръжие, боеприпаси
за огнестрелно оръжие, ловно оръжие, пиротех
ника, специални взривни работи, годност на
лекострелково оръжие, трудов стаж – 5 години.
Димка Василева Попстоянова – висше образование, специалност – специалист по руска
филология и учител по руски език и литература,
трудов стаж – 22 години.
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3. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район
на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, към Апелативния съд – София, за 2012 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Иван Асенов Попов, образование висше, квалификация инженер-химик.
Станко Георгиев Кацарски, образование вис
ше, юрист, всички видове криминалистични
експертизи.
1.2. Трасологични експертизи
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Станко Георгиев Кацарски, образование вис
ше, юрист, всички видове криминалистични
експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Станко Георгиев Кацарски, образование вис
ше, юрист, всички видове криминалистични
експертизи.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Васил Иванов Николчев – образование
висше, специалист по съдебна медицина.
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Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалност „молекулярна биология“, квалификация „молекулярен биолог“, специализация
„микробиология“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„молекулярна и функционална биология“, квалификация „биохимик – клиничен химик“.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, специалност „биохимия и микробиология“, квалификация „биохимик, микробиолог със
специализация вирусология“.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалност „молекулярна биология“, квалификация „молекулярен биолог“, специализация
„микробиология“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„молекулярна и функционална биология“, квалификация „биохимик – клиничен химик“.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, специалност „биохимия и микробиология“, квалификация „биохимик, микробиолог със
специализация вирусология“.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
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Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Михаил Ненков Зарев, образование висше,
специалист по хигиена на труда.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Александър Асенов Антимов, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Сашка Стойнева Павлова, образование
висше, специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация психология, следдипломна
квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна
депривация, проблеми на осиновяването.
Елеонора Костадинова Василиева, образование
висше, квалификация психолог – съдебен експерт.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.

С Т Р.

162

ДЪРЖАВЕН

Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация психология, следдипломна
квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна
депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование
висше, квалификация психолог – съдебен експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация психология, следдипломна
квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна
депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование
висше, квалификация психолог – съдебен експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Анка Георгиева Липева, образование средно
специално, квалификация икономист и счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – систем. организатор.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „маркетинг и мениджмънт“
и „финанси“, квалификация „икономист“; специалност „електрически машини и апарати“,
квалификация „електроинженер“.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация икономист.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация икономист счетоводител.
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Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация счетоводител
и икономист.
Вергиния Веселинова Иванова, образование
висше, квалификация икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Галина Тодорова Матуска, образование средно
специално, квалификация икономист-счетоводител.
Геновева Венева Ненова, образование полувисше, квалификация икономист.
Георги Йорданов Спиров, образование висше,
квалификация икономист.
Георги Мирчев Вълев, образование висше,
квалификация икономист.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „счетоводство и контрол“, квалификация „икономист-счетоводител“, специализация
„данъчен и митнически контрол“.
Гергана Йорданова Серафимова, образование
висше, квалификация магистър по икономика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация икономист.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, квалификация икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация счетоводител.
Златка Георгиева Деянчева, образование
средно специално, квалификация счетоводител
и икономист.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация стоковед.
Иван Кирилов Дермански, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
квалификация икономист, организация на промишлено производство.
Костадин Симеонов Чучуков, образование
висше, квалификация икономист.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „счетоводна отчетност“, квалификация „икономист-счетоводител“.
Малинка Богданова Никова, образование
висше, квалификация икономист.
Маргарита Кру мова Васева, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител.
Мария Ганчева Георгиева-Драгомирова, образование висше, квалификация икономист.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно
специално, квалификация счетоводител.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация икономист по труда.
Недка Вълчева Харалампиева, образование
висше, квалификация икономист – систем. организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация икономист.
Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
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Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „счетоводство и контрол“, квалификация „икономист“.
Росица Веселинова Митова, образование
средно специално, квалификация счетоводител
и икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация аграрикономист, друга специалност – организация и управление на бизнеса
и управленска отчетност.
Спаска Захариева Чочова, образование полувис
ше, специалност икономика на съобщенията.
Станка Стоянова Чавдарова, образование вис
ше, квалификация икономист-финансист.
Хрис т о М и т ков Дъбовск и – образова н ие
висше, специалност „счетоводство и контрол“,
квалификация „икономист-счетоводител“.
Цветан Иванов Дамянов, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация счетоводител и
икономист.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация икономист счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – систем. организатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация икономист счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „маркетинг и мениджмънт“
и „финанси“, квалификация „икономист“; специалност „електрически машини и апарати“,
квалификация „електроинженер“.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация икономист.
Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация счетоводител
и икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация икономист по търговията.
Гергана Йорданова Серафимова, образование
висше, квалификация магистър по икономика.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „счетоводство и контрол“, квалификация „икономист-счетоводител“, специализация
„данъчен и митнически контрол“.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация икономист.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „икономика и организация
на селското стопанство, квалификация „аграр
икономист“, специализация „икономика и управление на АПП“.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, квалификация икономист.
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Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация счетоводител.
Иван Кирилов Дермански, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
квалификация икономист, организация на пром.
производство.
Кристина Костадинова Костадинова, образование висше, квалификация магистър по икономика.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „счетоводна отчетност“, квалификация „икономист-счетоводител“.
Маргарита Кру мова Васева, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация икономист по труда.
Недка Вълчева Харалампиева, образование
висше, квалификация икономист систем. организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „счетоводство и контрол“, квалификация „икономист“.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация аграрикономист, друга специалност – организация и управление на бизнеса
и управленска отчетност.
Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност икономика на съобщенията.
Христо Митков Дъбовски, образование висше,
специалност „счетоводство и контрол“, квалификация „икономист-счетоводител“.
Цветелин Кирилов Иванов, образование висше,
специалност икономика – бизнес администрация;
специализация маркетинг, реклама и бизнес
комуникации, митнически режим и процедури,
мерки на търговската политика, Инкотермс
2000, Интрастат и международен автомобилен
транспорт.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация счетоводител и
икономист.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация икономист счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – систем. организатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „маркетинг и мениджмънт“
и „финанси“, квалификация „икономист“; специалност „електрически машини и апарати“,
квалификация „електроинженер“.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация икономист по търговията.
Гергана Йорданова Серафимова, образование
висше, квалификация магистър по икономика.
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Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „счетоводство и контрол“, квалификация „икономист-счетоводител“, специализация
„данъчен и митнически контрол“.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация стоковед.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „счетоводна отчетност“, квалификация „икономист-счетоводител“.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Маргарита Кру мова Васева, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация икономист по труда.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация икономист.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „счетоводство и контрол“, квалификация „икономист“.
Спаска Захариева Чочова, образование полувис
ше, специалност икономика на съобщенията.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „маркетинг и мениджмънт“
и „финанси“, квалификация „икономист“; специалност „електрически машини и апарати“,
квалификация „електроинженер“.
Валентин Стойчев Стойчев, образование вис
ше, квалификация инженер по радиоелектроника.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ.
Васил Станойков Стоянов, образование висше,
квалификация инженер-геодезист.
Васи лка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация строителен инженер по
транспортно строителство.
Виктор Борисов Чочов, образование полувис
ше, специалност радиотехника.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация инженер-физик.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация инженер-геодезист.
Димитър Янев Томов, образование висше,
к ва л ифи ка ц и я и н женер по х и д роенерг и й но
строителство.
Драган Христов Мазнев, образование висше,
квалификация минен инженер по разработка на
полезни изкопаеми.
Драгомир Димитров Драгнев, образование
висше, квалификация инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
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Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Здравка Иванова Велинова, образование висше,
квалификация инженер-геолог – хидрогеолог;
специализация по ИП при строителството на
нови жилищни комплекси.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование
висше, квалификация инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Кирил Георгиев Починков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация електроинженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Лъчезар Тодоров Димитров, образование вис
ше, квалификация електроинженер.
Маргарита Пенева Стоименова, образование
висше, квалификация машинен инженер.
Нина Димчова Терзийска, образование висше,
квалификация минен инженер по маркшайдерство и геодезия.
Огнян Славчев Цветков, образование висше,
квалификация строителен инженер по пътно
строителство.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
гражданска квалификация строителен инженер
по технология на строителството и военна квалификация военен инженер по технология на
строителството.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше,
специалност „водоснабдяване и канализация“,
квалификация „строителен инженер по водоснабдяване и канализация“.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Бисер Малинов Кирилов, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Богдан Найденов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Борис Георгиев Михалков, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Георги Костадинов Илиевски, образование
висше – бака лавър, к ва лификаци я машинен
инженер.
Драган Христов Мазнев, образование висше,
квалификация минен инженер по разработка на
полезни изкопаеми; сертификат за автотехническа експертиза.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
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Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация машинен техник
по механизация на селското стопанство.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Драган Христов Мазнев, образование висше,
квалификация минен инженер по разработка на
полезни изкопаеми.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Людмила Илиева Михайлова, образование вис
ше, квалификация инженер-химик, специалност
технология на кожите.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация машинен инженер.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация електроинженер.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Александър Драганов Шулев, образование
висше, квалификация инженер по хидромелиоративно строителство.
Анна Анатолиева Тишкова-Алексиева, образование висше, квалификация архитект.
Анка Стефанова Стоянова, образование средно
специално, квалификация среден техник строителство и архитектура.
Борислав Любенов Гонев, образование висше,
квалификация инженер-геодезист.
Валери Здравков Йовчев, образование висше,
специалност „Противопожарна техника и без
опасност“, квалификация инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност „ПГС“,
квалификация магистър инженер.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
Васил Станойков Стоянов, образование висше,
квалификация инженер-геодезист.
Венцислав Николов Точев, образование средно
специално, квалификация строителен техник.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация архитект.
Димитър Тодоров Велинов, образование вис
ше, квалификация строителен инженер по ПГС.
Димитър Янев Томов, образование висше,
к ва л ифи ка ц и я и н женер по х и д роенерг и й но
строителство.
Елвира Боянова Цонева, образование средно
специално, квалификация строителен техник.
Елка Кирилова Златкова-Симеонова, образование средно специално, квалификация среден
строителен техник.
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Емил Димитров Кирилов, образование висше,
специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“, квалификация строителен
инженер по ПГС.
Живка Христова Танева, образование висше,
квалификация строителен инженер по хидро
енергийно строителство.
Зорка Кирилова Кръстева-Видолова, образование висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, квалификация строителен
инженер по ПГС.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация строителен инженер по
транспортно строителство.
Катя Костадинова Младенова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Любомир Борисов Велинов, образование вис
ше, квалификация инженер-геодезист.
Милан Богданов Ангелов, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
Милка Петрова Каблешкова, образование
висше, квалификация архитект.
Николай Антонов Манов, образование вис
ше, квалификация строителен инженер по жп
строителство.
Николина Иванова Георгиева, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура.
Огнян Славчев Цветков, образование висше,
квалификация строителен инженер по пътно
строителство.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
гражданска квалификация строителен инженер
по технология на строителството и военна квалификация военен инженер по технология на
строителството.
Райка Евтимова Милева, образование средно
специално, специалност „Строителство и архитектура“, квалификация среден техник.
Светлана Любомирова Каролева, образование
висше, квалификация инженер по озеленяване.
Серьожа Йорданов Котев, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС.
Станойко Йорданов Станойков, образование
средно специално, квалификация среден техникгеодезист.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура.
Стойка Манчева Кънева, образование средно
специално, специалност „Строителство и архитектура“, квалификация строителен техник.
Стоян Стефанов Грозданов, образование средно
специално, квалификация среден техник геодезия
и картография.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
квалификация строителен инженер по водоснабдяване и канализация“.
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5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Валери Здравков Йовчев, образование висше,
специалност „Противопожарна техника и без
опасност“, квалификация инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност „ПГС“,
квалификация магистър инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация електроинженер.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Светлана Любомирова Каролева, образование
висше, квалификация инженер по озеленяване.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация биохимик – клиничен химик.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация инженер-химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация инженер-физик.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Емил Петров Гъгнев, образование висше,
квалификация доктор по ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Георги Мирчев Балабански, образование вис
ше, квалификация инженер-агроном.
Димитър Костадинов Джермански, образование висше, квалификация агроном.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия.
Невена Йорданова Димитрова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд.
Невенка Асенова Панчева, образование висше,
квалификация агроном-полевъд.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд.
Христо Павлов Вучков, образование висше,
квалификация агроном-полевъд.
Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация агроном по растителна
защита.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност резба.
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10. Клас „Други съдебни експертизи“
10.3. Оценители
Борис Георгиев Михалков, образование вис
ше, квалификация машинен инженер; оценка на
машини и съоръжения.
Борислав Любенов Гонев, образование висше,
квалификация инженер-геодезист; оценка на недвижими имоти; оценител на земеделски земи.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация икономист-счетоводител; оценител
на земеделски земи.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация машинен инженер – ДВГ; автоексперт при ПТП; оценка на машини и съоръжения.
Василка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация строителен инженер по
транспортно строителство; оценка на недвижими
имоти; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Галина Тодорова Матуска, образование средно
специално, квалификация икономист-счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Георги Мирчев Балабански, образование вис
ше, квалификация инженер-агроном; оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация архитект; оценител на недвижими
имоти; лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация инженер-физик; оценка
на интелектуална и индустриална собственост;
оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация инженер-геодезист; оценител на
земеделски земи.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация аграрикономист, специализация „Икономика и управление
на АПП“ – оценка на земеделски земи, селскостопански култури и трайни насаждения – при покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати
ползи, нанесени щети, арендни такси, наеми и др.
подобни; финансови анализи, оценка на търговски
предприятия и фирми, вземания, задължения,
обезщетения, наеми, пропуснати ползи и други
финансово-парични отношения, произхождащи
от договорни и обичайни задължения.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд; експертоценител на единични, група дървета и редини;
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация строителен инженер по ПГС;
оценка на недвижими имоти.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител на
земеделски земи.
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Живка Христова Танева, образование висше,
квалификация строителен инженер по хидроенергийно строителство; оценка на недвижими имоти.
Здравка Иванова Велинова, образование висше,
квалификация инженер-геолог – хидрогеолог;
специализация по ИП при строителството на
нови жилищни комплекси; оценка на недвижими имоти.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация счетоводител;
автоексперт-оценител; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност резба; оценка
на други активи (произведения на изкуството,
антиквариат, благородни метали, скъпоценни
камъни и т. н.) в сферата на приложните изкуства
и етнографията; член на асоциацията на бизнес
оценителите, секция художествени произведения.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация електроинженер; оценител на машини и съоръжения, контрол на техническото
състояние на земеделска техника, дипломиран
стопански ръководител – мениджър.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно-специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура; оценка на недвижими имоти.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация строителен инженер по
транспортно строителство; оценка на недвижими
имоти.
Катерина Илиева Дерлипанска, образование
висше, квалификация строителен инженер по
жп строителство; оценка на недвижими имоти.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация строителен инженер по промишлено и граж данско строителство; оценка на
недвижими имоти.
Кирил Георгиев Починков, образование вис
ше, квалификация електроинженер; оценка на
машини и съоръжения.
Костадин Симеонов Чучуков, образование
висше, квалификация икономист; оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Любомир Борисов Велинов, образование вис
ше, квалификация инженер-геодезист; оценка на
недвижими имоти.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно
специално, квалификация счетоводител; експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях; експерт-оценител на
селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини.
Надя Йорданова Великова, образование висше,
специалност „Хидромелиоративно строителство“,
квалификация строителен инженер по хидромелиоративно строителство, оценка на недвижими
имоти.
Невенка Асенова Панчева, образование висше,
квалификация агроном-полевъд; експерт-оценител
на единични, група дървета и редини; експертоценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на земеделски земи, подобренията и
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насажденията върху тях; оценител на земеделски земи; експерт-оценител на селскостопански
машини, оборудване и съоръжения.
Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация машинен инженер; оценка на
машини и съоръжения; оценител на машини и
съоръжения.
Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; експерт-оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация машинен инженер; автоекспертоценител; експерт-оценител на инвестиционен
проект; експерт-оценител на недвижими имоти;
оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроенето; оценка на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; експерт
по здравословни и безопасни условия на труд.
Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация машинен техник по механизация на селското стопанство;
експерт-оценител на машини и съоръжения;
автоексперт-оценител.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация инженер по мостове и тунели;
оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно-специално, квалификация среден техник
по строителство и архитектура; експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация агроном-полевъд; оценител на земеделски земи и подобренията върху
тях; оценка на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация агроном по растителна
защита; експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
10.4. Други съдебни експертизи
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация архитект; удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Гергана Йорданова Серафимова, образование
висше, квалификация магистър по икономика;
вътрешен одитор в публичния сектор.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация икономист-счетоводител, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация аграрикономист, специализация „Икономика и управление
на АПП“ – селско стопанство – растениевъдство
и животновъдство – технология, икономика, организация, отчетност, финансови анализи, аренда,
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наеми и други отношения; оценка на селскостопански животни, ферми, мандри, колбасарски
цехове, консервни фабрики и др. подобни.
Тодорка Костадинова Дамянова, образование
висше, квалификация инженер-мениджър; преводач-тълковник от и на жестомимичен език.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация биохимик – клиничен химик; използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни
молекулярнобиологични техники.
Маргарита Кру мова Васева, образование
висше, квалификация икономист-счетоводител;
вътрешен одитор в публичния сектор; контрол,
одит и отчетност в бюджета на централната
администрация.
179
48. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен район на Окръжния
съд – Ямбол, Административния съд – Ямбол,
както и за специализирания наказателен съд,
към Апелативния съд – Бургас, за 2013 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Митко Йорданов Драганов, образование – вис
ше; специалност – технология на неорганичните
вещества; квалификация – инженер-химик; свидетелство за експерт-специалист; Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства;
1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.
Петко Колев Петков, образование – висше;
Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Филип Томов Стоянов, образование – висше;
Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи;
1.3. Съдебно-балистични експертизи; 7. Клас
„Експертизи на материали, вещества и изделия“,
видове: 7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3.
Съдебна физико-химическа експертиза.
Димитър Илиев Попов, образование – висше;
специалност – химична технология на дървесината; Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи;
1.3. Съдебно-балистични; 7. Клас „Експертизи
на материали, вещества и изделия“, видове: 7.1.
Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна
физико-химическа експертиза.
Валентин Димитров Вълканов, образование – висше; спец иа лност – биолог и я; К лас
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1.
Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрич-
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ни криминалистични експертизи. 6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“, вид: 6.3. Съдебна
микробиологична експертиза.
Иван Иванов Стоянов, образование – средно
специално; специалност – селскостопанска техника и земеделие; Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.2. Трасологични експертизи;
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Георги Христов Георгиев, образование – висше; специалност – психология, Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.2. Трасологични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
Ра дом и р Въ л чев Го спод и нов, о бра з ование – средно специално, специалност – технолог
на химични и синтетични влакна; Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.2. Трасологични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
С п а с и м и р Йо рд а нов С п а с ов, о б р а з ов ание – средно-специално, специалност – технолог
на химични и синтетични влакна, Клас „Криминалистични експертизи“, одорология (мирисови
експертизи).
Тодор Андонов Тодоров, образование – средно,
Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи.
Атанас Тодоров Чиликов, образование – висше;
Клас „Криминалистични експертизи“, видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Илиан Иванов Костов, образование – средно;
Клас „Криминалистични експертизи“, вид: 1.4.
Биометрични криминалистични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Кирил Любомиров Попов, образование – вис
ше, медицина, специалност – патологоанатом, 2.
Клас „Съдебномедицински експертизи“.
Димитрина Стойчева Стойчева-Славова, образование – висше, медицина, специалност – акушерство и гинекология; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“.
Мая Иванова Кичева, образование – висше,
специалност – молекулярна и функц. биология,
квалификация – биохимик – клиничен химик,
диплом: кандидат на науките, 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход; 2.4. Съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човека.
Димитър Василев Брънков, образование – висше, медицина, специалност – нервни болести,
призната правоспособност по клинична електромиография, 2. К лас „Съдебномедицински
експертизи“.
Светлозар Георгиев Кривошиев, образование – висше, медицина, специалност вътрешни
болести, професионални заболявания; 2. Клас
„Съдебномедицински експертизи“.
Борис Петров Шахов, образование – висше,
специалност – молекулярна биология, професионална квалификация – молекулярен биолог,
специализация – микробиология, 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход; 2.4. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човека.
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3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Надка Милкова Динева, образование – висше,
степен – магистър, специалност – педагогика,
психология, социална и съдебна психология,
клинична и консултативна психология, сертификат – „Психологична експертиза“, „Военна психология“, „Авиационна психология“, „Консултант
по социална адаптация“.
Лариса Владимировна Димитрова, образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.
Петър Георгиев Цингов, образование – висше,
медицина, специалност – психиатрия, сертификат – „Клинични и експертни области на психиатричната експертиза“, 3.1. Съдебно-психиатрична
експертиза.
Катя Михайлова Кехайова, образование – вис
ше, специалност – педагогика, психология, логопедия и социални дейности и трудова терапия,
психолог, 3.2. Съдебно-психологична експертиза.
Стефка Николова Ковачева, образование – вис
ше, медицина, специалност – психиатрия, сертификат – „Основи на съдебната психиатрия“, 3.1.
Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна
психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна
експертиза на психичното състояние по писмени
данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Мария Николова Николова, образование – вис
ше, специалност – икономическа информатика,
квалификация икономист по социално-икономическа информация; Клас „Съдебно-икономически
експертизи“.
Никола Иванов Николов, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Виолетка Николова Пенчева, образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, организация и методология на счетоводната дейност,
квалификация – икономист-счетоводител, бюджетно счетоводство, 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
С неж а н к а И ва нова С т оя нова, обра зование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител; Клас
„Съдебно-икономически експертизи“.
Галина Господинова Тенева, образование – вис
ше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна
професионална квалификация – вещо лице по
специалност съдебни експертизи; Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Йорданка Митева Касидова, образование – вис
ше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна
професионална квалификация – вещо лице по
специалност съдебни експертизи; Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
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Диан Сухел Кайали, образование – висше,
степен – магистър, специалност – счетоводство и
контрол, квалификация – счетоводство и контрол,
икономист; Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Д и н ь о С т о и ло в С а р а й д а р о в , о б р а з о в а ние – средно специално, техникум по икономика, специалност – икономическо планиране
и отчетност на търговията и промишлеността,
икономист-счетоводител.
Мими Русева Лозанова, образование – висше,
специалност – финанси и кредит, квалификация – икономист-финансист.
Димитринка Николова Кабакова, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза, 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Илия Крумов Прокопев, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Красимир Петров Лозанов, образование – вис
ше, специалност – финансови кредити и застрахователно дело, квалификация – икономист-финансист.
Митко Кирилов Краев, образование – висше,
степен – магистър, специалности – финанси и
селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство,
автомобилния транспорт и строителството. 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Недко Иванов Ангелов, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, финанси
и счетоводство, к валификаци я – икономистсчетоводител, специа лизаци я – съветник по
икономико-правни въпроси, съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – „Съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице“; „Международни счетоводни
стандарти“.
С т оя н к а Д и м и т рова Б он чева, обра зован ие – висше, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност, съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, сертификат – „Международни
счетоводни стандарти“.
Николинка Вълкова Русева, образование – вис
ше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
финанси и счетоводство, квалификация – икономист, съдебно – счетоводни експертизи, сертификат – съдебно-счетоводен експерт – вещо
лице, синдик, оценител на земеделски земи; 4.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Бою Иванов Боев, образование – висше, специалност-счетоводна отчетност, квалификация:
икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – организация и методология на счетоводната отчетност; специалист по индустриални
отношения, експерт-счетоводител, професионал
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на квалификация по международни счетоводни
стандарти; 4. Клас „Съдебно счетоводни експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ангел Георгиев Тепсизов, образование – вис
ше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Кета Ангелова Дечева, образование – висше,
степен – магистър, специалност – стокознание,
квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи и
експерт-проверител на измами; 4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Васи л Д и м и т р ов Го спод и нов, о бра зование – висше, степен – магистър, специалност – застраховане и социално дело с професионална
квалификация икономист-застраховател.
Десисла ва Н и колова Добрева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Све тла на Н и колова Д и м и т рова, образо вание – висше, степен – бакалавър, специалност – счетоводст во и кон т рол, к ва лификация – икономист.
Красимир Димов Грозев, образование – висше,
степен – магистър, специалност – организация
на производството и управлението в транспорта,
квалификация – икономист по транспорта, следдипломна квалификация – експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи и
експерт-оценител на машини, съоръжения, активи; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Огнян Николов Бюлбюлев, образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – счетоводна
отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – експерт
по банки и банково дело, съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи и експерт-оценител
на машини, съоръжения, активи, земеделски земи,
практикуващ; 4. Клас „Съдебно икономически
експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Атанас Стоянов Костов, образование – средно
специално, техникум по икономика, специалност – икономика, квалификация – икономистсчетоводител; Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
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Гроздю Константинов Гроздев, образование – висше, специалност – икономика на транспорта, квалификация – икономист; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.2.Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Ели Йорданова Василева, образование – вис
ше, специалност – публични финанси и икономика
и управление на селското стопанство, професионална квалификация – магистър по икономика,
международни счетоводни стандарти, специализация по управление на администрацията, организация на административната дейност и процеси;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Десислава Иванова Паскалева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, трудов стаж – 7 години; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Катя Колева Пенева, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, трудов стаж – 37
години, специализация – ИУ на селищните системи; лиценз за оценка на машини и съоражения;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мария Косева Баева, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Цветан Иванов Атанасов, образование – вис
ше, специа лност – стокознание, к ва лификация – стоковед; 4. Клас „Съдебно-икономически
експертизи“; 4. Клас „Съдебно-икономически
експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Ваня Радева Цачева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности
и счетоводство на предприятието/икономистсчетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител
на ДМА в медицинските учреждения; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид 4.3.
Съдебно-стокова експертиза; 10. Клас „Други
съдебни експертизи“ – социално-икономически
експертизи.
Димит рина Тодорова Пет рова, образование – висше, образователно-квалификационна
степен – магист ър, специа лност – стопанско
управление, професионална квалификация – икономист-бизнесорганизатор, специализация – стопански бизнес, следдипломна квалификация по
специалност съдебно-счетоводни експертизи и квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо
лице; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“,
вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
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Надежда Вакова Христова, образование – вис
ше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – магистър по
икономика; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязко Динков Желязков, образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, професионална квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на търговски предприятия и за оценка на
земеделски земи и трайни насаждения; 4. Клас
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Елена Иванова Мандиева, образование – вис
ше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – финанси и МИО и митническа политика, професионална квалификация – магистър по икономика и МИО и митническа политика; 4. Клас „Съдебно-икономически
експертизи“, вид 4.3. Съдебно-стокова експертиза;
10. Клас „Други съдебни експертизи“ – съдебномитнически.
Николай Иванов Петров, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната
и сигурността и инженер по радиоелектроника,
професионална квалификация – магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми
на естествознанието, трудов стаж – 34 години,
4.Клас „Съдебно-икономически експертизи, вид
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Никол и на Ней чева Ма нолова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз от агенция за приватизация „Оценка
на недвижими имоти“; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения, 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“.
Станка Панайотова Дженева-Динева, образование – средно специално, строителен техникум,
специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза;
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.
Фи данка Георгиева Д женкова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.
Марлена Серафимова Серафимова, образование – висше, специалност – транспортно
строителство – пътно строителство, строителен
инженер по транспортно строителство – пътно
строителство, оценка на недви ж ими имоти,
земеделски земи; 5. Клас „Съдебни инженерно-
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технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Атанаска Димитрова Димитрова, образование – средно специално, техникум по строителство, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография,
строителен техник по геодезия, фотограметрия
и земеустройство.
Димитър Борисов Стоянов, образование – вис
ше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер, оценка
на машини и съоръжения.
Димитър Иванов Андреев, образование – вис
ше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4.
Съдебно строително-техническа експертиза.
Жанка Димова Михайлова-Колева, образование – средно специално, строителен техникум,
специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура;
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.
Ва лен т ин Георг иев Симеонов, образование – висше, специалност – геодезия, квалификация – инженер, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Милчо Гочев Димитров, образование – средно
специално, техникум по механотехника, специалност – технология на машиностроенето, студена
обработка, квалификация – техник по технология на машиностроенето, студена обработка,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи.
Атанас Иванов Димов, образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, строителен
техник; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.4. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Валентина Борисова Илиева-Димова, образование – висше, специалност – земеустройство,
квалификация – инженер-земеустроител, оценка
на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.4. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Мария Димитрова Златева, образование – вис
ше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография,
оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Елена Димова Лъскова, образование – вис
ше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, оценител на
земеделски земи, трудов стаж – 30 години; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.
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Станчо Колев Станчев, образование – висше,
специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоражения, 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Мирослав Георгиев Минев, образование – вис
ше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен
инженер; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Стоян Илиев Банев, образование – висше,
степен – магистър, специалност – технология
на машиностроенето и металорежещи машини,
квалификация – машинен инженер, оценка на
машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Илиев Банев, образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и граж данско строителство,
оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4.
Съдебна строително-техническа експертиза.
Цветанка Димитрова Йорданова, образование – висше, специалност – хидромелиоративно
строителство, квалификация – инженер-водостроител, оценка на недвижими имоти, земеделски
земи; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.4. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Митко Кирилов Краев, образование – висше,
степен – магистър, специалности – финанси и
селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство,
автомобилния транспорт и строителството; 5.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Марийка Лазарова Воденичарова, образование – средно специално, строителен техникум,
специалност – архитектурен техник.
Свилена Георгиева Кехайова, образование – вис
ше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
диплом за преквалификация – счетоводна отчетност с квалификация – икономист-счетоводител,
експерт-оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения.
Димитър Димитров Кънев, образование – вис
ше, специалност – далекосъобщителна техника,
квалификация – електроинженер, проектанска
правоспособност по далекосъобщителна техника;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.5. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Стойко Христов Пехливанов, образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – машиностроене, квалификация – машинен инженер с педагогическа специалност, автоексперт-оценител,
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автотехническа експертиза, оценка на машини
и съоръжения; 5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза.
Севдалин Димитров Дяков, образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – транспорт
и енергетика, квалификация – машинен инженер,
автоексперт; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Дикран Бохос Бохосян, образование – висше,
степен – магистър, специалност – транспортна
техника и технологии, квалификация – машинен
инженер, автотехническа експертиза; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза;
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Пейо Генчев Даскалов, образование – полувисше; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Деян Йорданов Атанасов, образование – вис
ше, степен магистър, специалност – транспорт и
енергетика, квалификация – машинен инженер
с педагогическа правоспособност, автоекспертоценител, автотехническа експертиза; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“,
вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Иво Иванов Узунов, образование – висше,
специалност – изчислителна техника, спец. ПС,
квалификация – инженер по радиоелектроника;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Красимир Димов Грозев, образование – висше,
степен – магист ър, специалност-организация
на производството и управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта,
следдипломна квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи
и експерт-оценител на машини, съоръжения,
активи; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Михаил Колев Михайлов, образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – транспорт
и енергетика, квалификация – машинен инженер
с педагогическа правоспособност, оценка на машини и съоръжения.
Евгения Георгиева Динева, образование – вис
ше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер земеустроител, оценител на
земеделски земи.
Константин Михайлович Якубович, образование – висше, специалност – архитектура, 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Павлина Костова Колева, образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.4. Съдебна строително-техническа
експертиза.
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Димитър Славов Керемидчиев, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид:
5.4. Съдебна строително-ехническа експертиза.
Николай Колев Делев, образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение за професионална квалификация по оценка
на гори и земи в горския фонд, регистриран в
публичния регистър за упражняване на частна
лесовъдска практика; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Николай Христов Христов, образование – вис
ше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – топло-, газоснабдяване и
вентилация, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини
и съоръжения и автоексперт; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза; 5.4. Съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Мария Георгиева Вълева, образование – вис
ше, специалност – земеустройство, квалификаци я – ин женер-земеуст роител, сертификат
за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти, специализация – икономика
на строителството; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Йорда н Пару шев Го спод и нов, о бра зование – висше, специа лност – земеуст ройст во,
квалификация – инженер-земеустроител, трудов
стаж – 33 години, удостоверение за следдипломна
квалификация – опресняване по специалността
ТБТ, ХТ и ППО; Управление и икономически
проблеми на качеството на строителството; 5.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза и 5.4. Съдебна строително-техническа
експертиза.
Йордан Георгиев Събев, образование – висше,
специалност – пожарна безопасност и техника;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Пламен Илиев Василев, образование – висше,
специалност – пожарна безопасност и техника;
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна пожаротехническа
експертиза.
Георги Господинов Георгиев, образование – вис
ше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, вписан в
регистъра на лицата, правоспособни да извършват
дейности по кадастъра; Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза и 5.4. Съдебна
строително-техническа експертиза.
Мария Петрова Шуманова, образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
притежава сертификат за оценителска правоспо-
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собност за оценка на недвижими имоти; 5. Клас
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид:
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза.
Димитър Тодоров Игнев, образование – висше,
специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, трудов стаж – 37
години, пенсионер. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза и 5.4. Съдебна
строително-техническа експертиза.
И вел и н Краси м и ров Кр ъс т ев, образование – висше, образователно-квалификационна
степен – професионален бакалавър, специалност – автотранспортна и земеделска техника,
професионална квалификация – учител и инструктор за обучение на водачи на МПС, кат. „С“
и „Т“; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически
експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Николай Иванов Петров, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната
и сигурността и инженер по радиоелектроника,
професионална квалификация – магистър по
икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието; 5. Клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
6. Клас Съдебно-биологични експертизи
Иван Тотев Иванов, образование – висше,
спец иа л нос т – зоои н женерс т во, к ва л ифи к ация – зооинженер.
Митко Тодоров Петев, образование – висше,
спец иа л нос т – зоои н женерс т во, к ва л ифи к ация – зооинженер.
Елена Димитрова Гинева, образование – вис
ше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.
Мая Иванова Кичева, образование – висше,
специалност – молекулярна и функц. биология,
квалификация – биохимик-клиничен химик; 6.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“; 10. Клас
„Други съдебни експертизи“ – ДНК анализ.
Елена Колева Николова, образование – висше,
специалност – зоотехник, квалификация – зооинженер; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Мария Димитрова Златева, образование – вис
ше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография,
оценка на недвижими имоти; 8. Клас „Съдебни
селскостопански експертизи“, вид: 8.2. Съдебна
агротехническа експертиза.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Ервант Гарбис Ованесян, образование – средно
специално, техникум по механотехника, специалност – машинен техник, бижутерия, златарство.
Елена Николова Георгиева, образование – вис
ше, специалност – предучилищна педагогика,
квалификация – детски учител.
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Елена Мирчева Даскалова, образование – вис
ше, фармацевт, специалност – организация и
икономика на аптечното дело.
Мая Иванова Кичева, образование – висше,
специалност – молекулярна и функ. биология,
квалификация – биохимик, клиничен химик,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники.
Ваня Радева Цачева, образование – висше,
образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и
счетоводство на предприятието/икономист-счетоводител, сертификат за експерт по финансови и
социални проблеми и експерт-оценител на ДМА
в медицинските учреждения; 10. Клас „Други
съдебни експертизи“ – социално-икономически
експертизи.
Ангел Димитров Янчев, образование – средно
професионално – техническо училище по строителство, майсторско свидетелство от Националната занаятчийска камара за занаят – бижутерство.
Елена Иванова Мандиева, образование – вис
ше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – финанси и МИО и митническа политика, професионална квалифика ц и я – ма г ис т ър по и коном и к а и МИО и
митническа политика; 10. Клас „Други съдебни
експертизи“ – съдебно-митнически.
267
67. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната
власт за съдебен район на Окръжния и Административния съд – Габрово, към Апелативния
съд – Велико Търново, за 2013 г.
Първи клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Христо Илиев Димитров – Висша следствена школа МВД – СССР, квалификация „Експерт – криминалист“.
Валентин Тодоров Иванов – средно професионално-техническо училище, представена служебна
бележка от ОД на МВР – Габрово, за заемане на
длъжност в „Научно-техническа лаборатория“
при ОД на МВР – Габрово, и Удостоверение за
завършен курс по криминастически изследвания, въз основа на който може да се извършва
почерк експертизи, назначени по наказателни и
граждански дела.
Георги Иванов Маджаров – висше образование, представена служебна бележка от ОД
на МВР – Габрово, за заемане на длъжност в
„Научно-техническа лаборатория“ при ОД на
МВР – Габрово, и Удостоверение за завършен курс
по криминастически изследвания, въз основа на
който може да се извършва почерк, технич. на
док., трасолог, балистични експертизи, назначени
по наказателни и граждански дела.
Втори клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, Удостовере-
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ние за квалификация по „Съдебномедицинска
идентификация на личността по костни останки
и зъбен статус“, Удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Станислав Рачев Рачев – висше образование,
специалност „Медицина“, диплома за специалността „Патологоанатомия с цитопатология“,
Великотърновски университет – специалност
„Право“.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Станислав Рачев Рачев – висше образование,
специалност „Медицина“, диплома за специалността „Патологоанатомия с цитопатология“,
Великотърновски университет – специалност
„Право“.
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, Удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска
идентификация на личността по костни останки
и зъбен статус“, Удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология, квалификация биохимик-микробиолог със
специализация „Вирусология“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, Удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска
идентификация на личността по костни останки
и зъбен статус“, Удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация биохимик-микробиолог със
специализация „Вирусология“.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Станислав Рачев Рачев – висше образование,
специалност „Медицина“, диплома за специалността „Патологоанатомия с цитопатология“,
Великотърновски университет – специалност
„Право“.
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Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, Удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска
идентификация на личността по костни останки
и зъбен статус“, Удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Младен Колев Пенчев – висше образование,
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.
Николай Михайлов Влаев – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, Удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска
идентификация на личността по костни останки
и зъбен статус“, Удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Трети клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Любомир Димитров Трифонов – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия,
специалност „Нервни болести“, магистратура,
специалност „Стопанско управление (Здравен
мениджмънт)“.
Райна Досева Петрова – висше образование,
специалност „Медицина“ – психиатрия, Сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема
„Съдебно-психиатрична и съдебно-психологична
експертиза“.
Божидар Георгиев Мончев – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Димит ър Серафимов Серафимов – висше
образование, специалност „Клинична психология“ и специалност „Философия“, сертификат за
едноседмичен курс „Анализ на мотивациите и
механизмите на обществено опасното поведение в
съдебно-психологичната експертиза“, Удостоверетие по „Позитивна психотерапия“, Удостоверение
за завършен курс за работа с теста на Векслер за
интелигентност при деца – HAWIK – R – 1983.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Донка Иванова Господинова – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия.
Сюзан Месру Садъкова-Томева – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия,
квалификация „Здравен мениджмънт“.
Н и кола й С т оя нов Дой чев – висше образование, специалност „Педагог“, специалност
„Медицинска психология и педагогическа рехабилитация“, Сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема „Съдебно-психиатрична
и съдебно-психологична експертиза“.
Мирослава Мариянова Касамакова – висше
образование, специалност „Психология“.
Четвърти клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Вержиния Стоянова Ангелова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
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Дарина Василева Пенчева – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
Свидетелство за специализация по „Стопанско
управление на промишлени системи“.
Елена Савчева Трифонова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Мариана Тачева Ганчева – висше образование, специалност „Икономика и управление
на индустрията“, Сертификат за квалификация
„Експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи“.
Мария Милоева Тачева – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, Сертификат
за експерт-оценител „Финансово-икономически
анализи на фирмата и изготвяне на бизнес план“,
Сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект „Инвестиционен проект. Оценка на
инвестиционен прокет“.
Николина Минкова Бабарова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Стефка Иванова Чукурова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Христо Недялков Христов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Цецка Христова Мечкова – висше образование, специалност „Икономика и организация на
вътрешната търговия“.
Юлияна Георгиева Стефанова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Веселин Генов Василев – средно образование, специалност „Икономика, планиране и
отчетност на селското стопанство“, Сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, Сертификат за експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях.
Георги Димитров Георгиев – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
Сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество.
Методология, проблеми и аспекти.
Моника Тотева Тотева – висше образование,
специалност „Финанси“, Свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни
експертизи“.
Ради Пенков Гечев – средно образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Донка Маринова Атанасова – висше образование, специалност „Социално и застрахователно
дело“, Сертификат „Експерт по финансово-счетоводни проблеми“.
Теодора Цанева Петкова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Петя Цвяткова Рачева-Иванова – висше образование, специалност „Кооперативно дело“, Сертификат за участие в семинар на тема „Актуални
въпроси по данъчното законодателство. Закон за
ДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ. Облагане на туристическите услуги, предоставяни от хотелиери и тур
оператори“, Сертификат за участие в семинар на
тема „Предизвикателствата на Европейския съюз
и счетоводното и данъчно отчитане в Република
България след 1 януари 2007 г.“, Сертификат за
участие в семинар на тема „Технология за намаляване на данъците“, Сертификат за участие
в обучение на тема „Международни счетоводни
стандарти“.
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Георги Иванов Капев – висше образование,
икономист.
Ивелина Георгиева Кръстинкова – висше
образование, специалност „Финанси и банково
дело“ – бакалавър, специалност „Счетоводство и
контрол“ – магистър.
Пенка Георгиева Маркова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Радка Лазарова Михова – висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“,
Сертификат „Вътрешен одитор в публичния
сектор“, Удостоверение за преминат курс „Управление, контрол и одит на средствата от Европейския съюз“.
Диана Иванова Колева – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация „Счетоводна отчетност“,
„Счетоводство и контрол“, Сертификат за обучение по „Международни счетоводни стандарти“,
Удостоверение за медиатор.
Катя Недева Денева – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Ивелина Стефкова Цонева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ваня Кънчева Кунева – висше образование,
специалист „Икономика на промишлеността“.
Десислава Димитрова Русчева – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Мирослава Митева Илиева – висше образование, Висш икономически институт, специалност
„Машинна обработка“, квалификация „Икономист-организатор“.
Мария Христова Атанасова – висше образование, специалност „Финанси и кредит“.
Станчо Дончев Мечев – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Янко Стоянов Вълчев – висше образование,
специалност „Прогнозиране и планиране на
икономически системи“, специалност „Право“.
Ирина Пенчева Цвяткова – висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“.
Вяра Иванова Илиева – висше образование,
специалност „Аграрна икономика“, втора специалност „Финанси“.
Милена Николаева Козарева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“ и
специалност „Компютърни системи и технологии“.
Емилия Христова Данчева – висше образование, специалност „Икономика и управление на
индустрията“, Свидетелство за професионална
квалификация по специалност „Счетоводство и
контрол“.
4.2. С ъдебна фи на нсово -и коном и ческа
експертиза
Стилиян Петков Събев – висше образование,
специалност „Финанси и кредит“, Сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи.
Марко Минчев Пенев – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Димитър Върбанов Митев – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, Сертификат
за експерт „Финансово-икономически анализ
на фирмата и изготвяне на бизнес план. Видове
фондови борси, борси и борсови операции, анализ и оценка на ценни книжа“, Сертификат за
участие в програма „Обучение на счетоводители
по Международни счетоводни стандарти“.
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Димитър Иванов Кинчев – висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“.
Стоян Янев Вълчев – висше образование, специалност „Икономика на вътрешната търговия“.
Румяна Пантелеева Савчева – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.
Никола Георгиев Корназов – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Ваня Кънчева Кунева – висше образование,
специалист „Икономика на промишлеността“.
Десислава Димитрова Русчева – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Йовелина Христофорова Енева – висше образование, специалност „Финанси“ – бакалавър,
специалност „Стопанско управление“ – магистър.
Мирослава Митева Илиева – висше образование, Висш икономически институт, специалност
„Машинна обработка“, квалификация „Икономист-организатор“.
Мария Христова Атанасова – висше образование, специалност „Финанси и кредит“.
Станчо Дончев Мечев – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Янко Стоянов Вълчев – висше образование,
специалност „Прогнозиране и планиране на
икономически системи“, специалност „Право“.
Вяра Иванова Илиева – висше образование,
специалност „Аграрна икономика“, втора специалност „Финанси“.
Йордан Иванов Камбуров – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, свидетелство за професионална квалификация „Финансов
мениджър“.
Виолета Стефанова Стоянова – висше образование, специалност „Финансово-кредитно и
застрахователно дело“.
Румяна Стефанова Митева – висше образование, специалност „Икономика на кооперации“,
Удостоверение за професионална квалификация
„Компютърна грамотност“.
Тодор Русев Кръстев – висше образование,
специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, Сертификат за оценка на
недвижими имоти.
Цоньо Колев Гичев – висше образование, специалност „Застрахователно дело“, Социално дело.
Емилия Христова Данчева – висше образование, специалност „Икономика и управление на
индустрията“, Свидетелство за професионална
квалификация по специалност „Счетоводство и
контрол“.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стефка Иванова Харитонова-Пандова – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, Удостоверение за професионална
квалификация „Оценка на недвижими имоти“,
Лиценз за оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, Лиценз за оценка на
машини и съоръжения, Сертификат за квалификация – оценител на земеделски земи.
Деян Ганчев Денчев – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, Сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
Сертификат за автоексперт-оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
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стойност, Лиценз за оценка на машини и съоръжения, Сертификат за „Съдебен експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни активи“.
Петър Георгиев Гердемски – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.
Румен Георгиев Георгиев – висше образование, специалност „Индустриален мениджмънт“,
Лиценз за оценка на недвижими имоти, Лиценз
за оценка на машини и съоръжения, Лиценз за
оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Милка Иванова Ганчева – висше образование,
икономист по строителство, Лиценз за оценка на
недвижими имоти, Удостоверение за оценка на
земеделски земи.
Ирена Манева Иванова-Калпазанова – висше
образование, специалност „Техника и механизация
на строителството“, Лиценз за оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
Лиценз за оценка на недвижими имоти, Лиценз
за оценка на машини и съоръжения.
Кунчо Христов Петров – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, Лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Тинка Крумова Доскова – висше образование,
специалност „Предприемачество и мениджмънт“,
Лиценз за оценка на недвижими имоти.
Радинка Вълова Гергова – висше образование,
специалност „Икономика – Бизнесадминистрация“, Лиценз за оценка на недвижими имоти и
земеделски земи.
Дончо Стефанов Петров – Селскостопански
техникум „Ангел Кънчев“ – Русе, специалност
„Растениевъдство“, Лиценз за оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Цона Георгиева Христова – висше образование, специалност „Икономист по строителство“,
Сертификат за оценка на недвижими имоти,
Сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания, Удостоверение за оценка на земеделски земи.
Росица Георгиева Донева – висше образование,
специалност „Прецизно машиностроене и уредостроене“, Сертификат за оценка на недвижими
имоти и земеделски земи, Сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи.
Тодор Русев Кръстев – висше образование,
специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, Сертификат за оценка на
недвижими имоти.
Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, Лиценз за оценка на недвижими
имоти, Лиценз да извършва оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
Лиценз да извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците
за тяхното прилагане.
Пети клас „Съдебно инженерно-технически
експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Алекси Атанасов Чиликов – висше образование, специалност „Механично уредостроене“,
Лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, специалното произ-
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водство, приборите и средствата за автоматизация,
електронната промишленост, леката и тежката
промишленост, Лиценз за оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Гат ьо Рачев Гат ев – висше образова н ие,
специалност „Ел. обзавеждане и автоматика на
промишлеността“.
Георги Симеонов Щебунаев – висше образование, специалност „Механично уредостроене“,
Сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи.
Гочо Николов Гочев – висше образование,
специалност „Механично уредостроене“, Лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата
на машиностроителната и металообработващата
промишленост.
Йордан Симеонов Йорданов – висше образование, специалност „Електронна техника“,
Лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на електротехническата и електронната
промишленост, машиностроителната и металообработващата промишленост.
Красимир Маринов Иванов – висше образование, специалност „Електроенергетика“, Свидетелство за научно звание – доцент по научната
специалност „Електрически мрежи и системи“,
Удостоверение за присъдена пълна проектантска
правоспособност при КИИП по част електрическа.
Михаил Стефанов Станев – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето“, Лиценз за оценка на машини и съоръжения
в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Николай Ганчев Ганчев – висше образование,
специалност „Хидро- и пневмотехника“, Лиценз
за оценка на машини и съоръжения.
Николай Христов Козарев – висше образование, специалност „Радиотехника“, Лиценз за
оценка на недвижими имоти, Лиценз за оценка
на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, Лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Първан Йорданов Илиев – висше образование,
специалност „Технология на машиностроенето“,
Лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металообработването и хранително-вкусовата промишленост.
Цветан Любомиров Цонев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
Генко Тодоров Иванов – висше образование,
специалност „Двигатели с вътрешно горене“,
Лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Катя Костова Колева – висше образование,
специалност „Механично уредостроене“, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, Сертификат за автоекспертоценител.
Ивайло Пенчев Баев – висше образование,
специалност „Енергийна техника“, Сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
Удостоверение за включване в списъка на лицата
с ограничена проектантска правоспособност при
КИИП по част „Топлоснабдяване, отопление,
вентилация и климатизация“.
Иван Стефанов Иванов – висше образование,
специалност „Механично уредостроене“, Удостоверение за ограничена проектантска право
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способност при КИИП по част електрическа и
автоматизация и КИП, Удостоверение за регистрация в КИИП към секция „Електротехника,
автоматика и съобщителна техника“.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент „Техника и
технология на взривните работи“.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Божидар Митев Илиев – висше образование,
специалност „ТМММ“.
Веселин Илиев Илиев – висше образование,
специалност „Механизация на селското стопанство“.
Димитър Стефанов Димитров – висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“, Лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на транспорта.
Петър Ангелов Петров – висше образование,
специалност „Топлоенергетика“, Сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения.
Мирослав Иванов Христов – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“,
Сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения.
Христофор Йорданов Христов – висше образование, специалност „Технология и управление
на транспорта“.
Георги Симеонов Семов – висше образование,
специалност „Технология на машиностроенето“,
Сертификат за „Експерт по автотехническ и
експертизи“, Лиценз за оценка на машини и
съоръжения.
Георги Христов Денчев – висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“,
Сертификат за автоексперт „ Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Ликвидация на щети по МПС и ППС“.
5. 3. С ъ д е б н а и н ж е н е р н о - т е х н о л о г и ч н а
експертиза
Добрин Петров Шиков – висше образование,
специалност „Технология на машиностроенето“.
Стоян Лалев Лалев – висше образование, специалност „Механична технология на дървесината“.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент „Техника и
технология на взривните работи“.
5. 4 . С ъ д е б н а к о м п ю т ъ р н о - т е х н и ч е с к а
експертиза
Миглена Стефанова Атанасова – висше образование, специалност „Конструкции и технология
в електронното и механичното уредостроене“,
Диплома за квалификация „Математическо осигуряване на изчислителни машини и системи“.
Милена Николаева Козарева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“ и
специалност „Компютърни системи и технологии“.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Анка Гатева Николова – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, Лиценз за оценка на недвижими имоти.
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Велина Иванова Ракова – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, Лиценз за оценка на недвижими имоти.
Деян Иванов Георгиев – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Евгения Шишева Живкова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, Лиценз за оценка
на недвижими имоти, Удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при
КИИП по части конструктивна и организация и
изпълнение на строителството.
Йотка Петрова Станчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, Диплома за преквалификация, специалност „Счетоводство на
предприятието“.
Лиляна Тотева Велчева – висше образование,
специалност „Архитектура“, Лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Найда Цочева Щебунаева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, Лиценз за оценка на недвижими
имоти.
Николай Димитров Калпазанов – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, Лиценз за оценка на недвижими
имоти, Лиценз за оценка на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, Удостоверение
за присъдена пълна проектантска правоспособност
при КИИП по части конструктивна и организация
и изпълнение на строителството.
Фанка Иванова Дочева – висше образование,
специалност „Архитектура“.
Христина Владимирова Павлова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, Лиценз за оценка на недвижими
имоти.
Янка Димитрова Ралева – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, Лиценз за оценка на недвижими имоти,
Сертификат за експерт-оценител на земеделски
земи, подобренията и трайните насаждения.
Боряна Йорданова Иванова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, Лиценз за оценка на недвижими имоти, Лиценз за оценка на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, Удостоверение за присъдена пълна
проектантска правоспособност при КИИП по
части конструктивна и организация и изпълнение
на строителството, Удостоверение за вписване
в публичен регистър на лицата, упражняващи
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
Иван Станчев Иванов – висше образование,
специалност „Хидротехническо строителство“,
Лиценз за оценка на недвижими имоти, Удостоверение за присъдена пълна проектантска право
способност при КИИП по част хидротехническа.
Владка Христова Гатева – висше образование,
специалност „Водоснабдяване и канализация“.
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Христо Рачев Рашеев – висше образование,
специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Юлия Георгиева Георгиева – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Мария Дончева Стоева – висше образование,
специалност „Хидромелиоративно строителство“,
Удостоверение за професионална квалификация – оценка на недвижими имоти.
Димитър Илиев Босев – висше образование,
специалност „Земеустройство“, Удостоверение за
инженер-геодезист, Лиценз за оценка на недвижими имоти, Лиценз за оценка на земеделски
земи и подобренията върху тях, Свидетелство
за правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра, Лиценз за специалист по ЗСПЗЗ
и ЗВСГЗГФ.
Цона Георгиева Христова – висше образование,
специалност „Икономист по строителство“, Сертификат за оценка на недвижими имоти, Сертификат
за оценка на търговски предприятия и вземания,
Удостоверение за оценка на земеделски земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент „Техника и
технология на взривните работи“.
Добрин Борисов Иванов – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите“, Свидетелство за
допълнителна квалификация „Газоснабдяване“,
специалист ВиК.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Пламен Стефанов Генчев – висше образование,
специалност „Пожарна и аварийна безопасност“.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент „Техника и
технология на взривните работи“.
Шести клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Йорданка Николова Димитрова – висше образование, специалност „Лозаро-градинарство“,
Удостоверение за придобита правоспособност
като борсов посредник (брокер) на Софийска
стокова борса, Удостоверение за управленска
квалификация – „Мениджър“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
6.2. Съдебна зоологическа експертиза
Делка Александрова Мезинова – висше образование, специалност „Зоотехника“.
Стефка Димитрова Игнатова – висше образование, специалност „Биология“.
Христо Димитров Митев – висше образование,
специалност „Зоотехника“, Диплома за следдип
ломна специализация, специалист по хранене
на селскостопанските животни и промишлена
технология на фуражите.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
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6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
6.4. Съдебна ентомологична експертиза
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, Удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска
идентификация на личността по костни останки
и зъбен статус“, Удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Седми клас „Експертизи на материали, вещест
ва и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Петър Николов Колев – висше образование,
специалност „Фармация“.
Ценислав Стефанов Влъкненски – висше образование, специалност „Химия“, Удостоверение
за вписване в публичния регистър на експертите,
извършващи екологична оценка (ЕО) и оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС) със
следните заявени елементи на оценката: качество
на атмосферния въздух, опасни вещества, отпадъци.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент „Техника и
технология на взривните работи“.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент „Техника и
технология на взривните работи“.
Васко Христов Наков – висше образование,
специалност „Фармация“, Сертификат за преминал следдипломна квалификация за хранителни
добавки по програмата „NATURA SANAT“, Удостоверение за преминат курс „Консултантската
роля на фармацевта при отпускане на пробиотици“ и „Съвременни антибактериални средства“.
Осми клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Неделчо Михов Михов – висше образование,
специалност „Ветеринарна медицина“, Лиценз
за ветеринарномедицинско обслужване на ветеринарен участък, издаване на ветеринарномедицински документи и изпълнение на държавната
профилактична програма по чл. 8а от Закона за
ветеринарното дело.
Илко Иванов Попов – висше образование,
специалност „Ветеринарна медицина“.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Стояна Стоянова Илиева – висше образование, специалност „Полевъдство“, Диплома за
следдипломна специализация по „Биологична и
интегрирана борба с болестите и неприятелите
по селскостопанските култури“.
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Ангел Петков Колчевски – висше образование,
специалност „Горско стопанство“, Удостоверение
за регистрация в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика.
Девети клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Юлияна Мирчева Шулекова – висше образование, специалност „История“.
Десети клас „Други съдебни експертизи“
Георги Иванов Георгиев – висше образование,
специалност „Инженерна геология и хидрогеология“, Лиценз за оценка на недвижими имоти.
Павел Цонков Ванков – средно специално
образование, специалност „Геодезия и картография“, Сертификат за оценка на недвижими имоти.
Татяна Дешкова Стойчева – средно образование, Удостоверение за изработка, преработка и
ремонт на изделия от благородни метали.
Христо Петков Христов – висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, Удостоверение за присъдена пълна
проектантска правоспособност при КИИП по
част геодезическа, Удостоверение за включване
в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи като оценител на земеделски земи.
Жанета Атанасова Трифонова – висше образование, специалност „Математика“.
Димитър Петров Димитров – висше образование, специалност „Ел. снабдяване и ел.
обзавеждане“.
Тихомир Донков Досев – висше образование,
специалност „Застрахователно и социално дело“.
Иванка Славчева Пакиданска – висше образование, специалност „Текстилна техника“,
Свидетелство за професионална квалификация
„Мениджмънт на интелектуалната собственост“,
Лиценз за оценка на други активи (дизайн и
приложни изкуства), Лиценз за права на интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения.
Ана Антонова Антонова – висше образование,
специалност „Хидравлична и пневматична техника“, Лиценз за оценка на недвижими имоти.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Юлиян Пенечев Пенев – висше образование,
специа лност „Марк шай дерство и геодези я“,
Удостоверение за пълна проектантска право
способност, квалификация „Минен инженер по
маркшайдерство и геодезия“.
Андрей Любенов Костадинов – висше образование, специалност „Техника и технология за
опазване на природната среда“, специализация
„Технически средства и системи за контрол и
анализ на индустриалното замърсяване“.
Цоньо Колев Гичев – висше образование, специалност „Застрахователно дело“, социално дело.
Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, Лиценз за оценка на недвижими
имоти, Лиценз да извършва оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
Лиценз да извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците
за тяхното прилагане.
266
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67. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен район на Окръжния и
Административния съд – Ловеч, към Апелативния съд – Велико Търново, за 2013 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование вис
ше, специалност: металургия на цветните метали;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование вис
ше, специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистичес
ки, химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование вис
ше, специалност: финанси; квалификация: дак
т и лоскопни, т расолог и ческ и, ба лист и ческ и,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Георги Илиев А лексан дров, образование
висше, специалност: биология; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование вис
ше, специалност: металургия на цветните метали;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование вис
ше, специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
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Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование висше,
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Георги И лиев А лексан д ров, образование
висше, специалност: биология; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование вис
ше, специалност: металургия на цветните метали;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование вис
ше, специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование висше,
специалност: финанси; квалификация: дакти
лоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Георги И лиев А лексан д ров, образование
висше, специалност: биология; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични нива; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование вис
ше, специалност: металургия на цветните метали;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
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Инж. Славко Цандев Печков, образование вис
ше, специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование висше,
специалност: финанси; квалификация: дакти
лоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Георги Илиев А лексан дров, образование
висше, специалност: биология; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пламен Цветанов Цветков, образование
висше, специалност: патологоанатомия.
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование
висше, специалност: акушерство и гинекология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование
висше, специалност: акушерство и гинекология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование
висше, специалност: акушерство и гинекология.
Д-р Румяна Костова Льоскова, образование
висше, специалност: урология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Иво Петров Петракиев, образование висше,
специалност: акушерство и гинекология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология
и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева,
образование висше, специалност: психиатрия.
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Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,
специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация: основи
на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование
висше, специалност: психиатрия; квалификация:
проблеми на съдебно-психиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностна психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше;
специалност: психиатрия; разрешение за достъп
до квалифицирана информация.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Д-р Ирина Николаева Иванова, образование
висше, специалност: психология; квалификация
по основи на съдебно-психологичната експертиза.
Д-р Мила Маринова Димитрова, образование
висше, специалност: психология.
Д-р Христо Тодоров Недев, образование висше,
специалност: психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология
и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева,
образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,
специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация: основи
на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование
висше, специалност: психиатрия; квалификация:
проблеми на съдебно-психиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше,
специалност: психиатрия; разрешение за достъп
до квалифицирана информация.
Д-р Ирина Николаева Иванова, образование
висше, специалност: психология; квалификация
по основи на съдебно-психологичната експертиза.
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Д-р Мила Маринова Димитрова, образование
висше, специалност: психология.
Д-р Христо Тодоров Недев, образование висше,
специалност: психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология
и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пламен Цветанов Цветков, образование
висше, специалност: патологоанатомия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева,
образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,
специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация: основи
на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование
висше, специалност: психиатрия; квалификация:
проблеми на съдебно-психиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностна психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование
висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше,
специалност: психиатрия; разрешение за достъп
до квалифицирана информация.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Милка Борисова Николова, образование висше,
специалност: финанси и кредит; квалификация:
банково дело.
Румянка Николова Петкова, образование вис
ше, специалност: счетоводна отчетност.
Цени Желязкова Василева, образование висше,
специалност: икономист-счетоводител.
Дафинка Христова Кисова, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското
стопанство; финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Христов, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на
малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Светла Георгиева Борисова, образование
висше, специалност: маркетинг и мениджмънт.
Николина Павлова Русева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
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Наталия Тодорова Ангелова, образование
висше, спец иа лност: счет оводна о т чет ност;
квалификация: финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите.
Стефан Иванов Вълков, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Росица Севдалинова Мацева, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол;
квалификация: експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше,
специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше,
специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и
социално дело.
Веселина Василева Станева, образование вис
ше, специалност: счетоводна отчетност.
Анелия Трифонова Стоянова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол.
Цанко Найденов Спасовски, образование
висше, специалност: икономист; оценител на
земеделска земя, недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Геновева Петкова Николова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Наталия Димитрова Андреева, образование
висше, специалност: икономика на търговията;
стопански и финансов контрол.
Сребрина Василева Тотева, образование вис
ше, специалност: икономика и управление на
селското стопанство.
Веска Петрова Стойчева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Мария Бончева Йорданова, образование висше,
специалност: аграрна икономика.
Фаня Георгиева Гечева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Цени Желязкова Василева, образование висше,
специалност: икономист-счетоводител.
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Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Наталия Тодорова Ангелова, образование
висше, спец иа лност: счет оводна о т чет ност;
квалификация: финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите.
Николина Павлова Русева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Румянка Николова Петкова, образование вис
ше, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Христова Кисова, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското
стопанство; финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Христов, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на
малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Светла Георгиева Борисова, образование
висше, специалност: маркетинг и мениджмънт.
Милка Борисова Николова, образование висше,
специалност: финанси и кредит; квалификация:
банково дело.
Росица Севдалинова Мацева, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол;
квалификация: експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Стефан Иванов Вълков, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше,
специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше,
специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и
социално дело.
Веселина Василева Станева, образование вис
ше, специалност: счетоводна отчетност.
Цанко Найденов Спасовски, образование
висше, специалност: икономист; оценител на
земеделска земя, недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист. Оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Геновева Петкова Николова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
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Мариета Григорова Младенова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Наталия Димитрова Андреева, образование
висше, специалност: икономика на търговията;
стопански и финансов контрол.
Сребрина Василева Тотева, образование вис
ше, специалност: икономика и управление на
селското стопанство.
Веска Петрова Стойчева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Мария Бончева Йорданова, образование висше,
специалност: аграрна икономика.
Фаня Георгиева Гечева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Милка Борисова Николова, образование висше,
специалност: финанси и кредит; квалификация:
банково дело.
Цени Желязкова Василева, образование висше,
специалност: икономист-счетоводител.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Ралица Иванова Вълева, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Румянка Николова Петкова, образование вис
ше, специалност: счетоводна отчетност.
Христо Иванов Христов, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на
малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Наталия Тодорова Ангелова, образование
висше, спец иа лност: счет оводна о т чет ност;
квалификация: финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите.
Росица Севдалинова Мацева, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол;
квалификация: експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше,
специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше,
специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и
социално дело.
Веселина Василева Станева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
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Цанко Найденов Спасовски, образование
висше, специалност: икономист; оценител на
земеделска земя, недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Пламен Василев Николов, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността, квалификация
икономист.
Геновева Петкова Николова, образование
висше, специалност: финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Наталия Димитрова Андреева, образование
висше, специалност: икономика на търговията;
стопански и финансов контрол.
Сребрина Василева Тотева, образование висше, специалност: икономика и управление на
селското стопанство.
Веска Петрова Стойчева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Мария Бончева Йорданова, образование висше,
специалност: аграрна икономика.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Евгения Гатева Минкова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия
и картография; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова,
образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Невена Борисова Йотова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство; оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, образование висше, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, образование
висше, специалност: електронна техника.
Инж. Николай Събев Колев, образование
висше, специалност: автомобилен транспорт,
трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, образование
висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии; оценител на машини, съоръжения
и недвижими имоти.
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Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование
висше, специалност: геодезия, фотограметрия и
картография; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, образование
висше, специалност: машинен инженер; оценител
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
Инж. Енчо Тодоров Енев, образование висше,
специалност: двигатели с вътрешно горене.
Инж. Евелина Василева Петрова, образование
висше, специалност: хидравлика и пневматика;
квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.
Инж. Стефан Денчев Попов, образование вис
ше, специалност: машинен инженер и оценител
на машини и съоръжения.
Инж. Стефан Маринов Биков, образование
висше, специалност: електрификация на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения.
Инж. Боряна Величкова Василева, образование
висше, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Инж. Вълко Василев Присадашки, образование
висше, специалност: геодезия; фотограметрия и
картография.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Инж. Поля Христова Христова, образование
висше, специалност: електроенергетика.
Инж. Данаил Михов Димовски, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Инж. Николай Събев Колев, образование
висше, специалност: автомобилен транспорт,
трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, образование
висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии; оценител на машини, съоръжения
и недвижими имоти.
Инж. Румен Митков Минчев, образование
висше, специалност: машинен инженер; оценител
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
Инж. Енчо Тодоров Енев, образование висше,
специалност: двигатели с вътрешно горене.
Инж. Владимир Николаев Бочев, образование
висше, специалност: ремонт и експлоатация на
автотранспортна техника, технология и управление на транспорта.
Инж. Данаил Михов Димовски, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
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Инж. Евелина Василева Петрова, образование
висше, специалност: хидравлика и пневматика;
квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.
Инж. Данаил Митев Ампов, образование
висше, специалност: механична технология на
дървесината.
Инж. Кръстю Иванов Стефанов, образование
висше, специалност: горско стопанство, оценка
на гори и земи от горския фонд.
Инж. Илиян Вълчев Хинков, образование
висше, специалност: горско стопанство.
Инж. Данаил Михов Димовски, образование
висше, специалност: транспортна техника и
технологии.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Данаил Райков Данов, образование висше,
специалност: информатика.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Арх. Цветана Димитрова Ковачева, образование висше, специалност: архитектура.
Арх. Юлияна Иванова Агушува, образование
висше, специалност: архитектура.
Инж. Евгения Гатева Минкова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, образование
висше, специалност: В и К, екология.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия
и картография; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова,
образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Невена Борисова Йотова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство; оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, образование висше, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Веселина Атанасова Милева, образование
средно специално, специалност: строителство и
архитектура.
Афродита Иванова Доневска, образование
висше, специалност: геодезия; фотограметрия и
картография; оценител на недвижими имоти и
сгради – паметници на културата.
Инж. Атанас Иванов Атанасов, образование
висше, специалност: пътно строителство.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование
висше, специалност: геодезия, фотограметрия и
картография; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Венцислав Христов Йотов, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство; квалификация: организация и
планиране на инвестиционния процес.
Инж. Пенка Ангелова Василева, образование
висше, специалност: земеустройство; оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
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Инж. Ерма Зашева Северинова, образование
висше, специалност: маркшайдерство и геодезия.
Инж. Боряна Величкова Василева, образование
висше, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Инж. Вълко Василев Присадашки, образование
висше, специалност: геодезия; фотограметрия и
картография.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Арх. Камелия Николаева Кънчева-Георгиева,
образование висше, специалност: архитектура.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, образование
висше, специалност: електронна техника.
Инж. Поля Христова Христова, образование
висше, специалност: електроенергетика.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебна зоологическа експертиза
Георги Тодоров Тотев, образование висше,
специалност: зооинженерство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Веско Христов Наков, образование висше,
специалност: фармация.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Росен Стефанов Федерчев, образование
висше, специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Феодор Стефанов Вацов, образование
висше, специалност: ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Милена Стоянова Йорданова, образование
висше, специалност: агроном-полевъд, оценител
на селскостопански земи и горски масиви.
Миглена Цанева Хаджийска, образование
висше, специалност: зооинженер.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
Тодор Колев Иванов, образование полувисше,
специалност: трудово обучение и рисуване.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Инж. Йоана Гергова Хинкова, образование
висше, специалност: горско стопанство; оценител
на недвижими имоти и земеделски земи; маркиране на подлежащи на сеч дървета, събиране
и добив на семена, изработване на задания и
лесоустройствени проекти, оценка на гори и земи
от горския фонд.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование
висше, специалност: геодезия, фотограметрия и
картография; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, образование
висше, специалност: машинен инженер; оценител
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
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Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Инж. Пенка Ангелова Василева, образование
висше, специалност: земеустройство; оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Цанко Найденов Спасовски, образование
висше, специалност: икономист; оценител на
земеделска земя, недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Инж. Стефан Денчев Попов, образование вис
ше, специалност: машинен инженер и оценител
на машини и съоръжения.
Наталия Пенкова Христова, образование вис
ше, специалност: българска филология.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Милена Стоянова Йорданова, образование
висше, специалност: агроном-полевъд, оценител
на селскостопански земи и горски масиви.
Инж. Стефан Маринов Биков, образование
висше, специалност: електрификация на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения.
Инж. Кръстю Иванов Стефанов, образование
висше, специалност: горско стопанство, оценка
на гори и земи от горския фонд.
222

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от „Витафарм Ихтиман“ – ООД,
Ихтиман, срещу чл. 15, ал. 3 и 4, чл. 25, ал. 2 и
чл. 15, ал. 2 от приложение 3 („образец на типов
договор“) – неразделна част от Условия и ред за
сключване на индивидуални договори за отпускане
и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински
цели, съгласувани от НЗОК и БФС, по която
е образувано адм. д. № 49/2013 г. по описа на
Върховния административен съд, пето отделение.
458
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. д. № 4474/2012 г. по оспорване,
предявено от Екатерина Иванова Стоилова и
Десислава Стоилова Маврова, срещу Решение
№ 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на
кв. Изгрев (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), досежно ПИ с
идентификатор 10135.2552.2436 по КК на гр. Вар
на, район „Приморски“, кв. Изгрев, ПИ № 2436
по ПУП – ПУР на кв. Изгрев. Заинтересованите
страни имат право да подадат заявление за конституиране като ответник в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което следва да съдържа:
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
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адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Екатерина Иванова Стоилова и Деси
слава Стоилова Маврова.
432
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. д. № 4484/2012 г. по оспорване,
предявено от Добрин Ганчев Колев срещу Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на кв. Изгрев (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), досежно
ПИ с идентификатор 10135.2552.2317 по КК на
гр. Варна, район „Приморски“, кв. Изгрев, ПИ
№ 2317 по ПУП – ПУР на кв. Изгрев. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответник в едномесечен
срок от обнародване в „Държавен вестник“ на
съобщението, като представят заявление до Административния съд – Варна, което следва да
съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв – за българските
граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Добрин Ганчев Колев.
433
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. д. № 4444/2012 г. по обжалване на
Решение № 551-6 от 26, 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на с.о. Траката – Варна, в частта относно имот
№ 53, кв. 179, между осови точки 107 и 108. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
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телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Павлина Дочева Церковска. Производството по делото
е насрочено за 19.03.2013 г. от 14 ч., ХХ състав.
460
Административният съд – Варна, второ отделение, ХХ състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване по жалба вх. № РД-12015900Вн от
5.11.2012 г. на Момчо Славов Момчев от Варна и по
жалба вх. № РД-12016902Ва от 15.11.2012 г. на НПО
„Варненска златна пчела“, със седалище Варна и
представляващ Николай Борисов Матеев, срещу
Наредбата за обществения ред, приета с Решение
№ 5220-12/56 от 2 – 3.08.2007 г. на ОС – Варна,
за отмяна като незаконосъобразен на чл. 26, т. 2
като противоречащ на чл. 13 и 15 от Закона за
пчеларството. По оспорването е образувано адм. д.
№ 4659/2012 г. по описа на Административния
съд – Варна, второ отделение, ХХ състав.
461
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Митко Добрев Георгиев от Варна на Решение № 551-6 по
протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на с.о. Ваялар, с.о. Траката и с.о. Горна Трака, в
т.ч. и схеми: схема за електронни и съобщителни
мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване,
схема за водоснабдяване и канализация, схема
за газоснабдяване, сборна схема за техническата
инфраструктура, схема за вертикално планиране
и транспортно-комуникационна схема в частта за
ПИ 173. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като ответници
по адм. д. № 4079/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтeресовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания акт, както и за присъединяване към
подадената от Митко Добрев Георгиев жалба.
462
Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
А ПК съобща ва, че е пос т ъпи ло оспорва не
на Решение № 453, взето с протокол № 20 от
22.11.2012 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
с което се преименува ул. Мадара на ул. Ереван,
от страна на оспорващите – управителен съвет на
етажната собственост на ул. Мадара 7 в състав:
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председател: Антоанета Георгиева Димитрова,
членове: Ивайло Димитров Димитров и Христо
Тончев Атанасов, както и в лично качество като
физическо лице Антоанета Георгиева Димитрова, по което е образувано адм.д. № 3820/2012 г.
по описа на Административния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за 6.03.2013 г. от 15 ч.
435
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ХІІІ състав, на основание чл. 188
във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е оспорвана разпоредбата на чл. 24, ал. 7 от
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на Община Пловдив, приета с Решение № 80, взето с протокол № 6 от 4.03.2003 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив, изменено и допълнено с Решение № 92, протокол № 4 от 1.03.2012 г., по което
оспорване е образувано адм. д. № 3779/2012 г.
по описа на Административния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за 21.03.2013 г. от 10,30 ч.
464
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда е образувано адм. д. № 4/2013 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито с. з.
на 13.03.2013 г. от 14 ч. и по което предмет на
оспорване е Решение № 561 от 14.12.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Сливен, с което е изменен
чл. 5, ал. 1 от Наредбата за определяне размера
на местния данък, като след изменението чл. 5,
ал. 1 е придобил следното съдържание: „Годишният размер на данъка върху недвижимите имоти на граждани и фирми е 1,3 на хиляда върху
данъчната оценка.“
434

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Българското
сдружение на родовете от Македония на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на сдружението на 27.02.2013 г. в 18,30 ч.
в заседателната зала на БЧК, София, бул. Джеймс
Баучер 76, със следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението; 2. финансов отчет;
3. освобождаване и приемане на нови членове
на УС; 4. предложения за промени в устава на
сдружението.
500
17. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – БАУРЧР“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо отчетно-изборно събрание на членовете на
сдружението на 1.03.2013 г. в София, ул. Искър
9, Българската търговско-промишлена палата,
зала А, в 14 ч. при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението
през 2012 г.; 2. доклад на контролния съвет на
сдружението за финансовото състояние на асоциацията през 2012 г.; 3. освобождаване от длъжност
и от отговорност за дейността им членовете на
управителния съвет и членовете на контролния
съвет на сдружението; 4. избор на членове на
управителния съвет на сдружението; 5. избор
на членове и председател на контролен съвет на
сдружението; 6. промяна на наименованието на

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

сдружението и приемане на промяна в устава на
сдружението относно новото му наименование; 7.
определяне на предложени от комисия за оценка
членове на първи сертифициращ орган по професионални стандарти за специалсти и мениджъри
по управление на човешките ресурси; 8. приемане
на план-програма и бюджет за 2013 г.; 9. разни.
468
27. – Управителният съвет на Българската
федерация по бокс на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружение
„Българска федерация по бокс“ на 7.03.2013 г. в
София, в сградата на Министерството на физическото възпитание и спорта, залата на 5-ия етаж, в
11 ч. при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за периода 1.10 – 31.12.2012 г.; 2.
освобождаване на членове на управителния съвет
на сдружението; 3. разни. Канят се членовете на
сдружението или техни упълномощени в съответствие с устава на сдружението представители
да присъстват на събранието. Регистрацията
на членовете на сдружението и техните пълномощници ще започне в 9,30 ч. и ще приключи в
11 ч. Материалите за заседанието и съответните
проекторешения по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на
адреса на управление на сдружението. 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.
469
3. – Управителният съвет на сдружение „Общинска мрежа за енергийна ефективност Еко
Енергия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 14.03.2013 г. в 14 ч. в
София, Бест Уестърн Експо хотел, конферентна
зала „Еспланада“, при следния дневен ред: 1. отчет
за изпълнението на плана и бюджета за 2012 г.;
2. приемане на план за дейността и бюджет на
сдружението за 2013 г.; 3. избор на управителен
съвет, председател и заместник-председател; 4.
други организационни въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно на
същата дата, същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
323
1. – Управителният съвет на Обществен
фонд „Детство“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 14.03.2013 г. в 11 ч. в София, залата на първия
етаж на ул. Христо Ботев 48, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на Обществен фонд
„Детство“ за 2012 г.; 2. утвърждаване на счетоводния отчет за 2012 г.; 3. приемане на бюджета
на сдружението за 2013 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
324
14. – Управителният съвет на БКИХСБ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно общо събрание на 14.03.2013 г. в 12 ч. в
София, Интер Експо Център, бул. Цариградско
шосе 147, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на БКИХСБ; 2. отчет за финансовото
състояние на БКИХСБ през 2012 г.; 3. доклад на
контролната комисия; 4. приемане на бюджета
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на БКИХСБ за 2013 г. и определяне на членския
внос; 5. обсъждане на кампания в подкрепа на
българския хляб; 6. обсъждане и вземане на решение относно членството на БКИХСБ в СПБ; 7.
разни. Регистрацията на членовете или писмено
упълномощените представители ще се извършва
от 11,30 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
364
14. – Управителният съвет на сдружение
„Столичен браншови пчеларски съюз“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 14.03.2013 г. в 18 ч. в залата на
Съюза на запасните офицери на бул. Хр. Ботев
48 в София при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет на СБПС; 2. доклад на контролния съвет на СБПС; 3. основни
насоки и програма за дейност; 4. приемане на
бюджет 2013 г.; 5. промени в устава. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват на
събранието. Събранието е законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и може да се
проведе на същото място и при същия дневен ред.
356
11. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация Прозрачност без граници“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на сдружението на 15.03.2013 г. в
17,30 ч. в София, ул. Бистрица 3, ет. 4, ап. 8, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
на сдружението за дейността му за периода от 1.01.
до 31.12.2012 г.; 2. приемане на финансов отчет на
сдружението за периода от 1.01. до 31.12.2012 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет на сдружението за дейността им през периода от 1.01. до 31.12.2012 г.
Членовете на сдружението могат да се запознаят
с материалите за свикване и провеждане на общото събрание всеки работен ден от 10 до 16 ч.
на адреса на управление на сдружението – София,
ул. Бистрица 3, ет. 4, ап. 8. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото събрание
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
257
Хрис тина Викторова Георгиева – лик видатор на сдружение „Агенция за осиновяване
„Шанс“ – София, в ликвидация, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 15.03.2013 г. в 18 ч.
в София, ул. Шести септември 12, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на докладите
и годишните счетоводни отчети и баланси за
2011 и 2012 г. и освобождаване на управителя
от отговорност; 2. приемане на началния ликвидационен баланс, счетоводен отчет и доклад
за дейността към момента на прекратяване на
сдружението; 3. приемане на годишния отчет
и баланс на ликвидатора, на отчета и баланса
към датата на приключване на ликвидацията и
на пояснителните доклади към тях; 4. приемане
на решение за разпределяне на имуществото на
сдружението след ликвидацията; 5. освобождаване
на ликвидатора от длъжност и отговорност; 6.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 9

приемане на решение за заличаване на сдружението; 7. разни. Поканват се всички членове да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
366
14. – Управителният съвет на „Българската федерация по канадска борба“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 15.03.2013 г. в 14 ч. в София,
ж.к. София парк, Търговска зона, бл. 16В, вх. 1,
ет. 1, офис 12, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за учредяване и участие на Българската федерация по канадска борба в сдружение
с нестопанска цел за осъществяване на дейност
в обществена полза – Световна армрестлинг
федерация; проект за решение – ОС взема решение за учредяване и участие на Българската
федерация по канадска борба в сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза – Световна армрестлинг федерация; 2. вземане на решение за избор на лице,
което да представлява Българската федерация
по канадска борба в сдружението с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в обществена
полза – Световна армрестлинг федерация; проект
за решение – ОС избира за лице, което да представлява Българската федерация по канадска борба
в Световната армрестлинг федерация, Вероника
Асенова Бонкова; 3. вземане на решение за приемане на устава на сдружението с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в обществена
полза „Световна армрестилнг федерация“; проект
за решение – ОС приема устава на сдружението
с нестопанска цел за осъществяване на дейност
в обществена полза „Световна армрестилнг
федерация“; 4. вземане на решение за делегиране на правомощията на общото събрание на
сдружението – да изключва членове, както и да
взема решение за участие в други организации
на управителния съвет; проект за решение – ОС
взема решение за делегиране на правомощията си
да изключва членове, както и да взема решение
за участие в други организации на управителния
съвет; 5. вземане на решение за промяна на реда
за свикване на общото събрание на сдружението,
като общото събрание ще се свиква с писмена
покана, връчена на всеки един от членовете
най-малко 7 дни преди датата на събранието, а
не по досегашния ред чрез покана, обнародвана
в „Държавен вестник“; проект за решение – ОС
взема решение за промяна на реда за свикване
на общото събрание на сдружението, като общото събрание ще се свиква с писмена покана,
връчена на всеки един от членовете най-малко 7
дни преди датата на събранието, а не по досегашния ред чрез покана, обнародвана в „Държавен
вестник“; 6. вземане на решение за изменение и
допълнение на устава на сдружението съобразно
взетите решения; проект за решение – ОС взема
решение за изменение и допълнение на устава на
сдружението съобразно взетите решения.
358
1. – Управителният съвет на П.Е.О.Р.Г.П. България Алианс за ПЧП на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и глава трета, чл. 7 от устава на организацията,
както и на основание решение № 1 от 7.01.2013 г.
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на управителния съвет на сдружението свиква
общо събрание на учредителите на 25.03.2013 г.
в 18 ч. в София, бул. България 98, Бизнес център
„Астра“, ет. 2, офис 1Г, при следния дневен ред: 1.
промяна на устава на сдружението; 2. приемане
на годишния отчет на сдружението; 3. други.
381
12. – Управителният съвет на ФК „Юнак –
2000“, гр. Ардино, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.03.2013 г. в 17 ч. в
заседателната зала на ОбС – гр. Ардино, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
и прекратяване на членство; 2. отчет на ръководството за изтеклия период и освобождаване
от отговорност на председателя и членовете на
УС и КС; 3. избор на нов председател и членове
на УС и КС; 4. разни.
367
5. – Управителят на спортен клуб „Полицейска, приложна и спортна стрелба“ – Белене, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 3.03.2013 г. в 8 ч. в седалището
на клуба – гр. Белене, ул. Светлин 1, бл. 2/42,
вх. В, ап. 10, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителя за дейността, включително и финансов, през отчетния период; 2. освобождаване от
отговорност на управителя за отчетния период;
3. промени в устава; 4. промени в органите на
клуба; 5. освобождаване на стари и приемане на
нови членове; 6. вземане на решение относно
дължимостта и размера на членския внос; 7. определяне възнаграждението на управителя през
2013 – 2018 г.; 8. вземане на решение за участие
в други организации. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 9 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
481
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация „Деметра“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 11.03.2013 г. в 16 ч.
в Бургас, ул. Шейново 102А, в офиса на сдружение Асоциация „Деметра“ при следния дневен
ред: 1. освобождава Дана Стайкова Стаматова
като член на управителния съвет на Асоциация
„Деметра“; 2. вписва Дияна Георгиева Видева
като член на управителния съвет на сдружение „Асоциация „Деметра“; 3. закрива офиса
на Асоциация „Деметра“ в Благоевград – СНЦ
Асоциация „Деметра“ в Благоевград под наименование „Асоциация Деметра – клон Благоевград“,
регистрирана в Благоевградския окръжен съд с
решение № 4139 от 28.11.2007 г. със седалище и
адрес на управление ул. Яне Сандански 17, вх. А,
ет. 5, ап. 17, Благоевград; клонът се управлява
и представлява от Ицка Михайлова Дерижан,
адрес: Благоевград, ул. Яне Сандански 17, вх. А,
ет. 5, ап. 17; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
219
1. – Управителният съвет на сдружение „Фаб
риката“ – Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 20, ал. 3 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 14.03.2013 г. в 10 ч. в сградата на
седалището на сдружението на адрес: Габрово, ул.
Стефана Богдан Генчева 25, при следния дневен
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ред: 1. изслушване, дискусия и приемане отчета
на управителния съвет за 2012 г.; 2. обсъждане и
приемане на работен план за 2013 г.; 3. обсъждане
и приемане на промени в устава на сдружението,
включително и отпадане на задължението за
обнародване в „Държавен вестник“ на поканата
за свикване на общо събрание; 4. освобождаване
на настоящото ръководство и избор на нов председател и членове на УС; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се делегати.
471
1. – Учредителният комитет на сдружение за
напояване „Калиакра агро“ – Каварна, община
Каварна, област Добрич, на основание чл. 10,
ал. 4 ЗСН и Заповед № РД-09-1270 от 1.11.2012 г.
на заместник-министъра на земеделието и храните
относно откриване на процедура за учредяване
на сдружение за напояване „Калиакра агро“,
гр. Каварна, с предмет на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструкту ра, изграж дането
на нови напоителни и отводнителни системи и
съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води
от земеделските земи, изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи,
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици, отправя покана към всички собственици и
ползватели на земеделски земи с идентификатор
35064.23 в землището на гр. Каварна да присъстват на учредителното събрание на сдружението
на 16.03.2013 г. в 13 ч. в конферентната зала на
хотел „Отдих“, намиращ се в градския парк,
бул. България – Каварна, при следния дневен
ред: 1. установяване спазени ли са изискванията
по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на
решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаването му от отговорност; 3. вземане на
решение за учредяване на сдружението и приемане
на устава му; 4. избиране органи на управление
на сдружението. Материалите по дневния ред на
учредителното събрание са на разположение на
учредителите в гр. Каварна, ул. Нефтяник 3. При
липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН
събранието ще се проведе на 7.04.2013 г. в 13 ч. в
конферентната зала на хотел „Отдих“, намиращ
се в градския парк, бул. България – Каварна, при
същия дневен ред.
437
170. – Управителният съвет на ФК „Калиакра“ – Каварна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
уведомява, че на 7.03.2013 г. в 18 ч. в Заседателната зала на Община Каварна ще се проведе
общо събрание на ФК „Калиакра“ при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет
на дейността на управителния съвет за 2012 г.;
3. програма за развитие на футбола в клуба и
ДЮШ; 4. избор на управителен и контролен съвет.
290
201. – Управителният съвет на сдружение
„Жените в ядрената индустрия – България“,
Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
15.03.2013 г. в 16 ч. в камерната зала на Дома на
енергетиката – гр. Козлодуй, при следния дневен
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ред: 1. приемане на отчета за работата на УС и
сдружението за периода 1.01.2012 г. – 31.12.2012 г.;
2. приемане на финансовия отчет на сдружението
за периода 1.01.2012 г. – 31.12.2012 г.; 3. приемане
на бюджет на сдружението за 2013 г.; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
17 ч. на същото място и при същия дневен ред.
220
1. – Управителният съвет на „Регионален съюз
на хлебопроизводителите и сладкарите – Монтана“ – Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 15.03.2013 г. в 17,30 ч.
в Монтана, ул. Подполковник Богдан Илиев 23,
партер, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за дейността за периода 2011 – 2012 г.; 2. отчет
на КС за дейността за периода 2011 – 2012 г.; 3.
промени в устава; 4. освобождаване и приемане
на членове; 5. избор на нови УС и КС; 6. определяне на членски внос за 2013 г.; 7. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
289
10. – Управителният съвет на СК „Спартакисти за здраве и дълголетие“ – Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 15.03.2013 г. в 9 ч. в
салона на читалище „Съгласие“ – Плевен, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за работата на клуба през изминалия мандат; 2. отчетен
доклад на КС от направените ревизии за правилно изразходване на средствата от спонсорската
дейност, членския внос и др.; 3. предложения от
мандатната комисия за избор на ново ръководство;
4. приемане на изпълнителна план-програма за
2013 г.; 5. изказвания и предложения; 6. избор на
ново ръководство.
441
51. – Управителният съвет на Българската
асоциация на производителите на оранжерийна
продукция – Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно
събрание на асоциацията на 7.03.2013 г. в 13 ч. в
зала „Дружба“ на Парк-хотел „Санкт Петербург“,
Пловдив, бул. България 97, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на асоциацията
през 2012 г.; 2. отчет на контролния съвет за дейността на асоциацията през 2012 г.; 3. приемане на
баланса и годишния счетоводен отчет за 2012 г.;
4. предложение за освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет за дейността
им през 2012 г.; 5. утвърждаване на решения на
УС през 2012 г.; 6. предложения за изменения в
устава на асоциацията; 7. приемане на план за
работа на асоциацията през 2013 г.; 8. приемане
на бюджет на асоциацията за 2013 г.; 9. избор на
управителен съвет, председател и зам.-председател
на асоциацията; 10. избор на контролен съвет и
председател на контролния съвет; 11. определяне
на размера на членския внос за 2013 г. Поканват
се всички членове да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
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Материалите за събранието са на разположение
в седалището на асоциацията – Пловдив, ул.
Добротич 12.
439
7. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква
общо събрание на сдружението на 11.03.2013 г. в
17,30 ч. в сградата на Езикова гимназия „Пловдив“, Пловдив, бул. България 123, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността и приемане на
годишния финансов отчет на настоятелството
за 2012 г.; 2. обсъждане и приемане на промени
в цели и средства за постигане на сдружението,
предмет на дейност, членство, права и задължения на членовете, определяне на членския внос;
3. обсъждане и приемане на промени в устава;
4. избор на нови управителни органи – съвет на
настоятелите и председател; 5. обсъждане и приемане на план за дейността на настоятелството през
2013 г.; 6. разглеждане на заявления за приемане
и изключване на членове; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред, като ще се счита
за законно независимо колко членове присъстват.
221
3. – Управителният съвет на АОЮЦР „Хебър“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 44,
ал. 6 от устава свиква редовно отчетно общо
събрание на 15.03.2013 г. в 11,30 ч. в Пловдив,
ул. Авксентий Велешки 20, зала 205, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
асоциацията за 2012 г.; 2. приемане на финансов
отчет за 2012 г.; 3. обсъждане на годишния проектобюджет за 2013 г.; 4. обсъждане на програма
за развитие на АОЮЦР „Хебър“ през 2013 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 12,30 ч. на същото място и при така обявения
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове.
470
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско движение „Син
флаг“, Поморие, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 1.03.2013 г. в 15 ч. в
галерия „Богориди“, ул. Богориди 48, Бургас,
при следния дневен ред: 1. промяна на устава на
сдружението; 2. пререгистрация на сдружението
за осъществяване на общественополезна дейност;
3. организационни въпроси.
442
1. – Управителният съвет на юридическо лице
с нестопанска цел „Мюсюлманско настоятелство – Геоложка“ – Рудозем, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ кани своите членове на общо изборно
събрание на 15.03.2013 г. в 14,30 ч. в сградата на
Молитвения дом – кв. Геоложка, при следния
дневен ред: 1. избор на управителен съвет на „Мюсюлманско настоятелство – Геоложка“; 2. избор
на председател на юридическо лице с нестопанска
цел „Мюсюлманско настоятелство – Геоложка“.
368
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Свилоза 2012“,
Свищов, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо

С Т Р.

192

ДЪРЖАВЕН

събрание на сдружението на 1.03.2013 г. в 10 ч. в
Свищов, Западна индустриална зона, площадка
на „Свилоза“ – АД, административна сграда на
„Свилоцел“, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния доклад за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2012 г.; 2.
одобряване на финансовия отчет на сдружението
за 2012 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет за дейността им
през 2012 г.; 4. промени в устава на сдружението;
5. промени в състава на управителния съвет; 6.
приемане на насоки за дейността на сдружението
за 2013 г.; 7. приемане на бюджет на сдружението
за 2013 г.; 8. определяне на размера на членския
внос; 9. освобождаване и приемане на членове на
сдружението; 10. вземане на решение за участие
в други организации; 11. 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.
467
77. – Управителният съвет на СКВ „Тунджа“,
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 5.03.2013 г. в 17 ч. в
сградата на спортна зала „Диана“, Ямбол, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за
периода 2008 – 2012 г.; 2. финансов отчет на клуба
за периода; 3. промени в устава; 4. предложение за
избор на нови ръководни органи – за председател
и УС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Всички материали, свързани със събранието, се
намират в седалището на СКВ „Тунджа“ – Ямбол,
и са на разположение на всички членове на клуба.
62

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

11. – Учредителният комитет на сдружение за
напояване „Церковски“, с. Венец, община Карнобат, област Бургас, на основание чл. 7, ал. 1 и
чл. 10, ал. 4 ЗСН във връзка със Заповед № РД-09629 от 19.08.2009 г. на министъра на земеделието
и храните и Заповед № РД-09-662 от 12.08.2011 г.
на заместник-министър на земеделието и храните
относно откриване на процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Церковски“, с. Венец, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия
за подобряване състоянието на земеделските
земи; рибовъдство и развъждане на водоплаващи
птици, отправя покана към всички собственици
и ползватели на земеделски земи в землището
на с. Венец да присъстват на учредителното
събрание на 18.03.2013 г. в 10 ч. в сградата на
пенсионерския клуб, с. Венец, при следния дневен
ред: 1. установяване спазени ли са изискванията
по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на
решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаването му от отговорност; 3. вземане на
решение за учредяване на сдружение и приемане
на устава; 4. избиране на органи на управление
на сдружението. Материалите на проектите на
учредителните документи са на разположение на
учредителите в кметството на с. Венец, община
Карнобат, област Бургас. При липса на кворум
на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН учредителното
събрание ще се проведе на 8.04.2013 г. в 10 ч. в
сградата на пенсионерския клуб – с. Венец.
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